
APIE
PAMINKLUS

Žmonija per savo istoriją yra 
pristačiusi daugybę paminklų, ku
rie turi dvejopą paskirtį: vieni 
paminklai statomi tiems tautai ar 
žmonijai nusipelniusiems asme
nims, kad jie nuolat ir nuolat 
liudytų apie tų asmenų pasiau
kojimą, nuveiktus darbus ir kad 
su tų asmenų mirtimi neužsibai
gė jų misija, bet ją tęsia jų pa
likti darbai. Kita rūšis paminklų 
yra tiems, kurie pratęstų miru
siųjų egzistenciją jeigu ne žmo
nių atminty, tai bent akmeny. 
Pastarosios kategorijos pamink
lai dažniausia pasibaigia su bend
raamžių arba artimųjų atminti
mi, ir jeigu jie yra meninės ver
tis, tai greičiau liudija, tą, kuris 
jį sukūrė, bet ne tą, kurio at
minimui jis buvo pastatytas.

Štai neseniai spaudoje paste
bėjome, atsišaukimą, kur krei
piamasi į tautiečius sudėti aukų 
ir pastatyti paminklą lietuvių 
tautai Romos šv. Petro baziliko
je įrengiant Aušros Vartų vardo 
koplyčią. Prieš keletą metų pana
šus lietuvių tautai paminklas bu
vo ruošiamas ir pernai atbaig
tas Washingtono katalikų kated
roje, kur įrengta Šiluvos vardo 
koplyčia.

Šitoje vietoje tektų kiek sua
bejoti įvykdytų ir užsimotų pa
minklinių projektų misija. Kažin, 
ar jau atėjęs laikas lietuvių tau
tai statyti paminklus, kada ji dar 
yra pilname gajume? Paprastai 
priimta, kad paminklai statomi 
pirmiausia tiems, kurie pasitrau
kę iš aktyvaus gyveninio, bet ku
rtų atminimą šioje pusėje nori 
kiek ilgiau pratęsti artimieji, ar
ba dėkingi tautiečiai. Ir pagaliau 
paminklai daugiau surišti su as
meniu arba grupe asmenų, kaip 
kad žuvusiems už laisvę, už idė
ją ir pan. Tačiau statyti pamink
lą tautai — tai kažkas visai nau
jo ir net gi keisto. Ar kam yra 
žinoma, kad praeityje ar dabar 
kas būtų statęs ar ketina staty
ti sakysim, babilioniečiams, asi
rams, šiandie ispanams ar tur
kams? Iš kur gi lietuviai susigal
vojo statyti sau paminklus ir ko
kia gi jų prasmė? O gal jau abe
jojama mūsų tautos ateitimi ir 
jau pats pribrendęs laikas jai sta
tyti paminklą?

Kiekvienom turėtų būti su
prantama, kad jeigu tauta įėjusi 
į istoriją, jau tokiai tautai joks 
paminklas nereikalingas: pati is
torija amžiams liudys tos tautos 
egzistenciją. Tad ką reiškia koks 
rūsiuose įrenginius ar pastatas, 
kada pati tauta per šimtmečius 
egzistuoja istorijos puslapiuose 
ir tai ne kaip pati viena, bet ly
giai savo kultūra, savo kūryba ir 
žygiais lėmusi ir kitų tautų liki
mą. Tas dar labiau sustiprina ir 
užtikrina jos egzistenciją pasau
lio istorijoje. Tad šiandie nėra 
kaip ir net nevalia kalbėti apie 
paminklus tautai, kuri tikrai dar 
nerodo nei senatvės ženklų nei 
pasirengusi mirti.

Tačiau gal čia organizatoriai 
ne šitai turėjo galvoj kreipdamie
si į viso pasaulio tautiečius pa
minkliniu reikalu. Visi tie užsi
mojimai greičiausia norima įvyk
dyti didesnei Dievo garbei ir lie
tuvių tautos išpopuliarinimui ar
ba paprasčiausiais žodžiais, tau
tinei propagandai. Šitoji prielai
da yra kiek arčiau pačios tik
rovės, nes šiandie lietuvių tau
tai, dusinamai svetimųjų savame 
krašte ir jos pasklidusiems po 
pasaulį vaikams skęstant oportu- 
nistiniuose vandenyse, kiekvie
nas jos priminimas vienokia ar 
kitokia proga ar priemone yra di
džiai vertingas. Todėl lietuvių 
koplyčia Washingtone arba busi
moji koplyčia Romoje pasitar
naus lietuvių tautai kaip gana 
originali propagandinė priemonė. 
Juk tiek Washingtonas, tiek ir 
Roma šiandie yra pasaulio du 
didieji centrai, pro kur praeina 
kasdien tūkstančiai žmonių iš į- 
vairių kraštų, įsitikinimų ir ra
sių. Daugumas jų aplanko ir mi
nėtų miestų katedras, kur pate-

5 DIENOS IKI SPAUDOS BALIAUS!

KuSM PftSTOCt
Registered at the G.P.O. Sydney for transmission by post as a Newspaper. XVIII Metai Nr. 44 (965) 1967 m. lapkričio 6 d.

VYTAUTAS BERNOTAS

POLITIKOS VINGIUOSE
DEMONSTRANTAI 

AMERIKOJE
“Taikos” demonstracijų savai

tei pasibaigus ir Amerikai pasi
darė aišku tokių demonstracijų 
instigatoriai. Amerikonus stebino 
ne demonstrantų rekordinis skai
čius, bet kairiųjų ir komunistų 
viešas ir organizuotas pasirody
mas kuris taip pat buvęs rekor
dinis.

Iš {vairių dalyvavusių frakcijų 
daugiausiai pasižymėjo maoistų 
progresyvuojanti partija, Mask
vos diriguojami komunistai ir cent 
rinė Amerikos komu’nistų parti
ja.

Protestuodami prieš Vietnamo 
karą, visos komunistų frakcijos 
didesniam alasui ir chaosui susi
jungė į vieną. Demonstracijoms 
pasibaigus vėl viena kitai kibo i 
atlapus.

Pažymėtaina, kad demonstraci
joms neprasidėjus iš Hanojaus 
jau buvo gauta “padėka didvy
riams“. Toje pačioje telegramo
je siūloma sudaryti "Vietnamo ir 
Amerikos Solidarumo Komisiją”, 
kuri galėtų sukelti daugiau pani
kos Amerikos viduje ir pagreitin
ti amerikonų iškraustymą iš Pie
tų Vietnamo.

DVI SUKAKTYS
Neginčijamas faktas, kad tik du 

žmonės skelbdami savo mokslą pa
keitė pasaulio istorijos eigą. Bū
tent, Jėzus Kristus ir Kari Mark
sas. Netikslu būtų nutylėti ir jų
dviejų tarpan nepriskirti Marty
no Liuterio, Mahomedo ar Buddos.

Nė vienas iš jų, kaip žinome, 
savo įsitikinimams ir minčių skel
bimui nevartojo jėgos ar ginklo. 
Jeigu Jėzus mokė žmones artimo 
meilės, Martin Liuteris kovojo žo
džiu prieš bažnyčios įvestą neto
bulą tvarką. Karlo Markso plunks 
na prieštaravo visai jo meto so
cialinei ir ekonominei tvarkai, ar
timo meilei jo raštuose nebuvo 
vietos.

Šias eilutes berašant, lygiai tą 
patį mėnesį ir tą pačią dieną, tik 
prieš 450 metų Augustinų ordi
no vienuolis Martin Luther kal
damas 95 tezes ant Wittenbergo 
pilies bažnyčios durų nejučiomis 

kę į lietuviškas koplyčias prisi
mins ir pagalvos apie pačius lie
tuvius — kas su jais šiandien 
ir koks jų likimas. Šita prasme ir 
tie užsimojimai statyti arba į- 
rengti tokias koplyčias ar pana
šus pastatus, kurie bylotų pra
eiviui apie lietuvius ir jų teisė
tas pastangas egzistuoti pasauly
je lygiomis teisėmis šalia kitų 
laisvų tautų, yra ne tik sveikin
tini, bet ir visokeriopai remtini. 
Kaip mes džiaugiamės užtikę 
dienraštinę žinutę apie lietuvius 
ar Lietuvą. Ir tai laikome dideliu 
dalyku, nors tai yra tik momen
tinis blykstelėjimas. Bet čia yra 
ilgesniam laikui pastovus įrengi
mas, kuris pats kalbina praeivį 
prisiminti Lietuvą ir lietuvius. 
Tai irgi savotiška kova už lietu
vio vardą. Jeigu šitokias intenci
jas organizatoriai turi, tai jas rei
kia kiek galint greičiau ir tobu
liau padėti įgyvendinti. Bet jeigu 
galvojama apie paminklus lietu
vių tautai, tai jie mūsų tautai tik
rai nereikalingi. Lietusių tauta 
yra patekusi į pasaulio istoriją 
ir istorija yra pati tikriausia ir 
patikimiausia lietuvių tautos liu
dytoja.

(v.k.) 

suskaldo katalikų bažnyčios vieny
bę. Toks Lutherio veiksmas prieš 
tuometinę katalikų bažnyčią dan
gaus su žeme nesumaišo ir būda
mas geru kataliku ir vienuoliu, 
nebando sugiauti katalikų bažny
čios. Tačiau jis prieštarauja baž
nyčios tvarkai ir ypač nuodėmių 
išpirkimui ne atgaila ar sakra
mentais bet pinigais. Tuo laiku 
Martyno Lutherio prieštaraujan
čios ir diskusijų reikalaujančios 
mintys buvo paprastu įvykiu. Dau 
gybė teologų, taip kaip ir Liute
ris, pasisakydavo religiniais klau
simais .kurie iššaukdavo tarpe 
teologų religinių debatų. Žymiai 
vėliau bažnyčiai reikalaujant atsi
imti iškeltas mintis ir Lutheriui 
nesutikus, protesto balsai pasigirs 
ta visame katalikiškame pasauly
je. Keliems metams prabėgus Mar 
tynas Lutheris sužino, kad jo pri
kaltos tezės 1517 m. spalio 31 die
ną, pagimdo reformaciją, o plak
tuko smūgiai suskaldo katalikų 
bažnyčią į daugybė frakcijų.

Taip kaip Martynas Liuteris, 
taip ir Kari Marksas, dėstyda
mas savo prieštaraujančias min
tis D|oa Kapital knygoje mažai

ĮVYKIAI
t

Washingtone prie Baltųjų Rū
mų įvyko didžiulės demonstraci
jos protestuojant prieš karą Viet
name. Susidūrime su policija ir 
kariniais daliniais yra ir sužeis
tų. Kaip atsakymas j šias demons
tracijas Washingtone New Yorke 
įvyko kontrademonstracijos už vy
riausybę ir jos politiką Vietname. 
Šios demonstracijos praėjo tvar
kingai, nors jose dalyvavo kele
riopai daugiau žmonių, kaip sos
tinėje.

Sovietų Sąjungoje sutrumpina
ma karinė tarnyba: karo laivyno 
kariams terminas 

tiki, kad kada nors — kur nors — 
kam nors ateis į galvą jo mintis 
praktiškai pritaikyti ir įgyvendin
ti. Kari Marksas nežino, kad jo 
keliama filosofija pagimdys pro
letarų revoliuciją Rusijoje, iš- 
skers ir iššaudys milijonus nekal
tų žmonių; kitus gyvus numarins 
badu ir dėl nežmoniškų gyvenimo 
sąlygų paguldys Sibiro taigose; 
atskirs tėvus nuo vaikų — žmo
nas nuo vyrų; atims kapitalą iš 
turtingų, užgniauš laisvę, pavergs 
ne tik turtinguosius bei proleta
rus, bet vergijos pančiuose lai
kys milijonus žmonių, gentis, tau
tas...; sukurs dar vieną tikėjimo 
tiesą — ateizmą, kuris tikinčiam 
uždraus praktikuoti savus įsitiki
nimus, skelbs, kad Dievo nėra ar 
bent kitokios būtybės aukščiau už 
žmogų. Ir jeigu Marksas iš kars
to atsikeltų gal jis praleisų 
kitą pusę gyvenimo prie KapitM 
knygos, savus išvedžiojimus betai
sydamas.

Taigi, dviejų savaičių laikotar
py pasaulyje minimos dvi stam
bios sukaktys. Viena jų 31 spalio 
švęs bažnytinėmis apiegomis re
formacijos pradžią, kita —»lapkri 

DUOKIME JAUNIMUI LIETUVIŠKĄ KNYGĄ
Nuotrauka E. Karjmvičiaus

iš tetveriu n^etų į trejus me
tus, o kitiems kariams ir aviaci
jai iš trejų metų iki dviejų me
tų.

Amerikiečių erdvėlaivis, pra- 
skridęs pereitą savaitę pro Vene
ros planetą, suteikė žinių, kad 
nežiūrint tirštos planetos atmos
feros, paviršius esąs karštas. At
mosferoje vykstą cheminiai pasi
keitimai, kurie atrodo, lyg deg
tų.

— ★ —

Atrodo, kad ir šiais metais An
glija nebus priimta į Europos 
Bendrąją Rinką. Tam priešinasi
Prancūzija statydama Anglijai 
sunkias sąlygas, su kuriomis ang
lai nesutiks. Kiti šaltiniai skel
bia, kad reikalas dar nėra galu
tinai užbaigtas.

— ★ —

Jonas Aistis

TARTUM PERLŲ NARAI

TARTUM perlų narai, kurie neria į mirtį — 
Į akląsias gelmes, iš jėgų išmušti 
Ir visai nukamuoti, išnirę tušti, 
Atsikvėpusys leidžias į gelmę įnirtę
Ir vėl pirštais nuogais begraibydami šlykštų 
Ir praskydusį dumblą kamuojas tenai, 
Kol jų rankose perlas sušvyti žvainai, 
Kad ant kaklo kažkam žėrėjimais trykštų...
Lygiai tu nuolatos vis ogioj kasdienybėj, 
Vis skurde ir menkystėj rausies ir kenti, 
Kad pasauliai kažkam neregėti, šventi
Išsinertų iš purvo troškimų didybėn 
Ir nuskaidrintų buitį už saulę šviesiau... 
Bet, kaip naras, tu ieškai to džiaugsmo ne sau...

čio 7 dieną skaičiuos nuo pjau
tuvo ir kūjo nuriedėjusias gal
vas, ir didžiuosis vergijos penkias- 
dešimt-mečio sukaktimi.

Ryšium su tokio pobūdžio minė
jimais Rytų Vokietijos vado Ul- 
brichto dėka liuteronai savo su
kaktį galės švęsti pačioje Witten
bergo bažnyčioje. Sutikimas leng
vai buvo duotas, nes Ulbricht 
manymu Liuteris kaip tik ir bu
vęs marksizmo pųaidninku, kuris 
kovojo prieš išnaudotojus ir bend
rai bažnyčios opresiją.

Australijos administruojama 
Nauru sala nuo ateinančių metų 
sausio 31 d. gauna nepriklauso
mybę. Šią salą Australijai globoti 
pavedė UNO tuoj po karo. Tai 
pirmasis kraštas, kurį australai 
privedė prie nepriklausomybės.

— ★ —
Pasitarimai artimųjų Rytų prob 

lemomis numatomi tarp Egipto ir 
Jungt. Amerikos Valstybių. Jau 
atvykęs U.S.A. įgaliotinis pasita
rimams Mr. Anderson, prezidento 
Johson patikėtinis.

U.S.A. viceprezidentas H.H. 
Humprey pereitą savaitę lankėsi 
Vietname ir net buvo nuvykęs į 
priešakines fronto linijas demili
tarizuotoje zonoje.

— ★ —
Spėjama, kad Sovietai jau įren

gė ar baigia įrengti tolimam susi
siekimui erdvėse stotį. Pereitą sa
vaitę Rusija paleido penkis ar še
šis satelitus kurie skrieja aplink 
žemę su neišaiškinama misija ,

Palyginimai
“U. S. News & World Report" 

rašo, kad Amerikos žmonės, var
ginami karo, rasinių riaušių, mies
tų gatvėse vykstančių nusikalti
mų, galį pradėti dairytis atgal, il- 
gėdamiesi ramesnių dienų, kokios 
buvo prieš 7 metus, kada prezi
dentu buvo Eisenhoveris ir kada 
nebuvo nei “The New Frontier’’ 
nei "The Great Society”, žadėjusių 
atnešti tokių dalykų, kurie pada
rysią kiekvieną laimingu. Tačiau 
palyginimas anų dienų su šiomis 

r dienomis štai ką rodo. Raernis 
riaušės: tuomet jų nebuvo — da
bar jos vyksta labai žiauriai ir 
paplitusios po visą Ameriką. Gat
vių nusikaltimai: tuomet jų būta 
saikiai — dabar jie pasidarė epi
demiški. Mokyklos', tuomet jose 
buvo ramu — dabar neramumai 
jose auga. KJnras: tuomet jo nebu
vo — dabar turime didelį ir bran
gų karą. Vietnamas: tuomet ten 
buvo 773 amerikiečiai patarėjai — 
dabar ten kariauja 466,000 Ame
rikos kariuomenės. Vietnamui iš
laidos tuomet buvo maksimum 
300 mil. dol. — dabar minimum 
24 bil. Karo nuostoliai žmonėmis: 
tuomet visai nebūta — dabar maž
daug 75,000 kasmet, skaitant dau
giau kaip 11,000 užmuštų jaunų 
vyrų. Šaukiamųjų į kariuomenę: 
tuomet kasmet 86,000 — dabar 
260,000. Amerikos sąjungininkai: 
tuomet aktyvūs ir tvirti — dabar 
neveiklūs ir suskilę. Amerikos va
dovaujamoji rolė pasaulyje: tuo
met buvo priimta — dabar praras 
ta arba nereikšminga. Federalinės 
išlaidos pinigais tuomet 100 bil. 
dol. — dabar 155 bil. dol. per me
tus. Gynybos išlaidos: tuomet 47.7 
bil. dol. — dabar 71.7 bil., 50% 
pakilo. Nekariškos išlaidos: tuo
met 51.8 bil. — dabar 83.6 bil.. 
pakilo 61.4%. Asmeninės išlaidos: 
1961 m. pirmojo ketvirčio 406 bil. 
dol. — dabar 618 bil. Fabrikų dar
bininkų uždarbiai: tuomet 89 dol., 
savaitei — dabar 113 dol. Pray y- 

— venimo išlaidos: tuomet 194 proc.
nuo 1957-59 m. — dabar 116 proc. 
“Tikros pajamos” pakilo tik 13 
proc

Sakoma, jog Amerika pajudėjo, 
bet ar ta kryptimi, kurios kraštas 
laukė, esąs, mažiausia, diskutuoti
nas klausimas.

Nuo savęs galėtume pastebėti, 
jog prezidento Eisenhoverio “ra
mybė” gerokai aptemdė jo gene
roliškas žvaigždes ir galingos vals 
tybės prezidento (ir dar genero
lo) prestižą, jo “istorinis” pareiš
kimas, jog Amerika nesikiš, kai 
Rytų Vokietijos darbininkų suki
limas dėl nepakenčiamai sunkių 
darbo ir gyvenimo sąlygų buvo 
žiauriai malšinamas — nors berods 
niekas neklausė Amerikos prezi
dento, ką jis mano daryti, kaip re
aguos į komunistų terorą, ir, ant
ra, kai jis, gen. Eisenhoweris, kaž-
kur pasislėpęs tylėjo ir nerodė jo
kių gyvybės ženklų, kai Chruščio
vas tankais ir patrankomis traiš
kė ir žudė Budapešto gatvėse su
kilusius laisvės kovotojus vengrus.

An. Ag.
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JONAS SOUŪNAS

REVOLIUCINIAI METAI
Daugel amerikiečių, ypatingai spaudos atstovai, šiuos metus 

vadina revoliuciniais. Ir vis dėl to neramumo krašte. Pereitos va
saros civilinės riaušės didmiesčiuose ir neseniai pasibaigę masi
niai protestai prieš Vietnamo karą, atrodo, bus šių revoliucinių 
metų kulminaciniai taškai. Keista, bet šįmet sukanka 50 metų 
nuo bolševikinės revoliucijos Rusijoje. Ar šios sukakties ženkle 
nebus tik subrendusi revoliucija ir šiame krašte?

Civilinių riaušių išsiplėtimas vasaros metu įvairiose šio kraš
to vietovėse buvo aiškiai organizuotos rankos padarinys. Nors 
toms riaušėms ištirti speciali komisija savo galutinio žodžio dar 
nepasakė, bet spėjama, jog tyrimų išvados gali parodyti, kad ne
ramumų sukėlėjai buvo marksistinio mokslo auklėtiniai, savo sta
žą atlikę Mao Ce tungo mokyklose. Bet dėl šitų spėjimų pasitvir
tinimo dar turėsime palaukti.

Vis dėl to įvairūs ekstremistai nenurimsta ir jų vadai neatsi
sakę riaušių. Jie įsitikinę, kad tik tokiu keliu bus atsiekta lygios 
teisės juodiesiems šio krašto gyventojams. Ar šių riaušių pasikar
tojimas įvyks ateinančių metų vasarą, sunku pasakyti, tačiau kad 
riaušių vadai nenurims, tai jau aišku iš kai kurių jų pasisakymų. 
Amerikos negrų tarpe paplitęs šūkis “Black Power” ir nėra abejo
nės,, kad šiam šūkiui visa širdimi pritaria komunistai, kurie viso
kiomis priemonėmis stengiasi infiltruoti savus pasekėjus į negrų 
organizacijas bei sąjūdžius. Juodosios jėgos propaguotojai komu
nistų pagalbos neatsisako ir jos neatsisakys. Jos vadai pereitos va
saros metu lankėsi įvairiuose komunistiniuose kraštuose ten ieš
kodami net konkrečios paramos. Žodžiu, Juodoji Jėga nesiten
kina vien tik ugningomis kalbomis, o jau griebiasi ir priemonių 
pačią ugnį sukurti paleidžiant dūmais ištisus miestų kvartalus 
Detroite, New Warke, Plainfielde ir kitur.

Miestuose rasinės riaušės tol nenurims, kol nebus bent dalinai 
išspręsta negrų gyvenimo problema, apie ką jau buvo rašyta.

50 M. LIETUVIAI SKAUTAI BUDI
auksinis skautų jubiliejus

Lietuvių Skautų Sąjunga, ku
rios pirmasis vienetas — mišri 
skautų-čių skiltis — buvo įsteig
ta 1918 m. lapkričio 1 d. Vilniu
je, su šių metų lapkričio 1-ja 
pradeda savo auksinio Jubilie
jaus metus, užsibaigsiančius 
1968 m. pabaigoje.

Nuo pirmosios skilties įsistei- 
gimo, per palyginti labai trumpą 
laiką skautų vienetai įsisteigė ne 
tik visuose žymesniuosiuose Lie
tuvos centruose — Kaune, Pane
vėžy, Klaipėdoje, bet pasiekė ir 
mažuosius provincijos miestelius 
bei kaimus. Per Sąjungos viene
tų eiles nepriklausomybės metu 
praėjo tūkstančiai lietuviškojo 
jaunimo besilavindami Dievo, 
Tėvynės ir Artimo tarnyboje ir

besiruošdami būti sąmoningais 
piliečiais, tauresniais žmonėmis.

Šį gražų jaunimo auklėjimo 
darbą sutrukdė 1940 m. kraš
tą užėmęs rusiškasis okupantas, 
uždarydamas LSS kaip vieną pir 
mųjų.

Bet įžiebtoji skautybės kibirkš 
tis lietuviškojo jaunimo širdyse 
teberuseno ir jiems atsidūrus 
tremtyje: vos tik žlugus diktatū
riniam režimui Vokietijoje, tuoj, 
drauge su pirmosiomis tremtinių 
stovyklomis, 1945 m., spontaniš 
kai organizuojasi ir lietuvių skau
tų-čių vienetai, per trumpą lai
ką suburdami kelis tūkstančius 
jaunimo.

įsisiūbavusi tremtinių tarpe e- 
migracijos banga 1947-1950 me

PAVOJUS MUMYSE PAČIUOSE
Šį straipsnį, kaip ir visą šitą 

laikraštį daugumoje skaitys vy
resnės kartos lietuviai. O jeigu 
šiandieną kai kas iš jaunesnių
jų dar paima į rankas lietuvišką 
spaudą, tai už kelių dešimčių me
tų, kai šie jau sudarys vyresnią
ją kartą, kažin ar bebus prieaug
lio, kuris sugebės skaityti ar net 
ir kalbėti lietuviškai. Pesimiz
mą skleisti netinka ir tai ne ma
ni tikslas, tačiau reikia būti at
viriems, kad atsiektumėm page-

Lietuviai tėvai, kuriems tas 
reikalas turėtų daugiausia rūpė
ti, turėtų didžiausią lietuviško 
auklėjimo dalį atlikti patys. Sa
kau tai iš asmeniškos patirties. 
Kodėl dažnas tėvas ar motina su 
nuostaba klausia mano tėvelių — 
“Iš kur jūsų vaikai taip gerai 
moka lietuviškai?” Atvykome į 
Australiją dar visai mažyčiai. 
Šiame krašte užaugome ir bai
gėme mokslus, o lietuviškai kal
bame visai laisvai. Nors mes ne-

jui ir mokyklai.
Praleisk su savo vaiku kiek 

galint daugiau laiko, kad jis turė
tų kuo daugiau progų kalbėti 
ir girdėti lietuviškai. Atėjus lie<- 
tuviams svečiams nevaryk vaiko 
į kiemą, o leisk ir ragink daly
vauti drauge su svečiais, kad 
girdėtų, kas kalbama ir pats pri
sidėtų. Tegu nuo pat mažens pri
pranta, kad vėliau nereikėtų jam 
varžytis ir trauktis.

Žinofna, nereikia būti fanatiš-

tais šiuos vienetus išblaškė po 
visą pasaulį. Bet ir čia netru
ko išnaujo atsikurti lietuviai 
skautai-tės. Žalioji skautų vėlia
va vėl juos subūrė J.A.V., Ka
nadoje, Anglijoje, Vokietijoje, 
Pietų Amerikos kraštuose ir čia, 
Kengūrų žemėje — Australijo
je.

šiuo metu LSS centriniai or
ganai (perrenkami kas treji me
tai) yra Čikagoje. Iš čia adminis
truojami viso pasaulio liet, skau
tų-čių vienetai, derinama bendro
ji veikla. J.A.V. leidžiami ir du 
puikūs skautų žurnalai: — Skau
tų Aidas ir skautų akademikų — 
Mūsų Vytis, nors paskiri rajo
nai dažnai dar leidžia savo ats
kirus daugumoje rotatorinius, 
periodinius ar neperiodinius, laik

BLOGAS KELIAS
Panašiu keliu, keldami riaušes, eina ir kita protestantų gru

pė — tai antivietnamo karo šalininkai. Jei prieš kiek laiko šis 
sąjūdis terasdavo pritarimo taip vadinamų “bytnikų” ir Hippies”1 
eilėse, tai paskutiniųjų dienų įvykiai byloja, jog tas sąjūdis jau 
išsiplėtė ir nepaprasto pritarimo rado įvairiose kairiųjų pažiūrų 
grupėse. Prieš metus kitus antivietnamo karo šalininkų didžiau
si propaguotojai buvo studentai. Studentiškas sąjūdis buvo dau
giau idealistinis. Jis buvo nusistatęs ne tik prieš Vietnamo karą, 
bet bendrai prieš visus karus. Deja, sąjūdžiui besiplečiant ne tik 
sąjūdžio pažiūros pasikeitė, bet pasikeitė ir jo vadai. Šiandien są
jūdžiui prieš karą Vietname jau vadovauja ne studentai, bet pro
fesionalai organizatoriai. įtartina, jog naujieji sąjūdžio vadai yra 
ne tik kraštutiniai kairieji, be.t daugeliu atvejų žinomi komunizmo 
simpatikai. Žodžiu, ir šis sąjūdis, kaip negrų Black Power jau pa

kliuvo į komunistinės veiklos pinkles. Pasekmė? Antivietnamo 
karo protestai iš taikių demonstrantų virto riaušių kėlėjais. Tai 
vaizdžiai įrodė neseniai įvykusios masinės demonstracijos Wash
ingtone, kur demonstrantai jėga norėjo įsiveržti į Pentagoną. 
Šioms riaušėms nuraminti teko iššaukti net reguliarius kariuome
nės dalinius.

Nėra to blogo, kad neišeitų į gerą, sako priežodis. Atrodo, 
kad demonstracijos Washingtone atsiekė priešingo efekto. Visa 
Amerikos visuomenė po riaušių Washingtone pradėjo dar daugiau 
nusistatyti prieš antivietnamo karo šalininkus. Tie, kurie abejojo, 
dabar tapo šalininkų priešai. Bumerangas grįžo. Komunistų ins
piruotos ir kairiųjų ekstremistų organizuotos riaušės padėjo ne 
to sąjūdžio tikslui, bet priešingai — prez. Johsono politikai Viet
name. Spėjama, kad po riaušių Washingtone Johnsono populiaru
mas, kuris šiuo metu buvo labai smukęs, dabar gan aukštai pa
kilo. Daromos išvados, kad Amerikos visuomenė, nors ir nenori 
tęsti karo Vietname, net sekančiuose rinkimuose pritars Johnsono 
vedamai politikai Vietname.

Amerikoje šie metai vadinami revoliuciniais. Jie pareikalavo 
net kraujo aukų. Vis dėl to jie daugeliui amerikiečių atvėrė akis. 
Negrų riaušės miestuose aiškiai byloja, jog civilinių teisių srity
je negrai dar toli gražu neturi lygių pilietinių teisių. Šios riaušės 
paskatino amerikiečius dar daugiau ir skubiau spręsti negrų lygiu 
teisių problemas.

Antivietnamo demonstracijos Washingtone ir kitur buvo tar
tum perspėjimas tiems, kurie bet kokiomis priemonėmis siekia tai
kos Vietname. Demonstracijos parodė, kad neverta eiti obuoliauti 
su velniu, nes gali prarasti obuolius ir maišą.

rinimų.
Šią vasarą Melbourne, organizuo 
jama savaitgalio mokyklų mo
kytojų konferencija. Šie moky
tojai neapmokami pašvenčių sa
vo brangų laisvalaikį lietuvių vai 
kų gimtosios kalbos mokymui, 
verti mūsų aukščiausios pagar
bos ir stipriausios paramos. Me
džiaginė parama, nors būtina, ne 
turi reikšmės be moralinės para
mos. Galime maždaug nujausti, 
kokie būtų nusiskundimai, jeigu 
konferencijos metu dalyviams bū 
tų progos pasisakyti: neužtenka 
lėšų, vaikai nesilanko reguliariai, 
ateina nepasiruošę, neturi lietu
vių kalbos pagrindų iš namų ir 
t.t. Darykime ką tik galėdami, 
kad sumažinus arba visai paša
linus nusiskundimus. Parama tu
ri pirmoje vietoje ateiti iš tėvų 
ir tik paskui tikėtis iš pačios 
bendruomenės.

O ką daryti? Sakoma, kad 
duodant dovaną mylimam asme
niui susidarai tiek pat sau 
džiaugsmo, kiek ir dovaną gavu
siam. Argi jaunieji lietuviukai 
nėra kiekvienam lietuviui myli
mi asmenys? Manyčiau, kad 
taip. Be abejo, turime patys jaus 
ti ir įsitikinti, kad mūsų pastan
gos padės išlaikyti lietuviškumą 
ateities kartose.

same vieninteliai, kurie taip ga
lime, bet vis tik savo vienmečių 
tarpe nesudarome daugumos, o 
ką jau bekalbėti apie jaunesniuo
sius.

Taigi, kalbėdama iš patirties 
tvirtinu, kad gimtosios kalbos) 
vpiko nereikia “mokyti”. Nuo 
pat gimimo su juo kalbėk lie
tuviškai ir niekada nenusileisk 
jam, jeigu jis į tave kreipsis an
gliškai. Atsakyk lietuviškai, pa
taisyk jo lietuvišką ištarimą. Jei
gu vaikas ir toliau imtų kalbėti 
angliškai, jam neatsiliepk, su
drausk ir reikalauk, kad tik lie
tuviškai kalbėtų. Jo anglų kal
ba, tikėkite man, nenukentės!

Jeigu prieinama savaitgalio mo 
kykla, siųsk į ją savo vaiką. Jis 
ten sutiks kitus lietuviukus, kas 
labai svarbu. Tik stenkis, kad 
vaikas su džiaugsmu lankytų pa
mokas, kad nesijaustų, kaip avi
nas, varomas į skerdyklą. Do
mėkis jo darbais ir pažanga, pa
rūpink reikalingų knygų, žiūrėk 
kad vaikas išeitų pilnai pasiruo
šęs, turėtų pieštuką, sąsiuvinius 
ir kitus reikmenis — tada drą
siau ir eis. Perskaityk, ką parsi
neša iš klasės ir jeigu reikia pa
dėk atlikti namų darbus. Vis
kas prisidės prie moralinės pa
ramos tiek vaikui, tiek mokyto-

kai nusiteikusiam. Turime palai
kyti ryšius bei draugystę ir su 
australais. Tegu vaikas bendrau
ja kiek tik nori su australų vai
kais. Jeigu pats būsi geras kai
mynas, australas tave gerbs ir 
vaikui nebus ko gėdytis, kad jis 
yra lietuvių kilmės. Jeigu neuž- 
gauni australo ir jam tinkamai 
išaiškini, kodėl mes taip stipriai 
laikomės savos tautybės, jis su
pras ir net užjaus. Jis irgi tik
riausia sutiktų, kad jeigu jis būtų 
ištremtas pavyzdžiui į Rusiją, jis 
nenorėtų tapti rusu ir stengtųsi 
bendrauti su savo krašto žmonė
mis.

Vaikas, kuris nuo pat mažens 
turi progų lietuviškai kalbėti, ne
sudaro didelių sunkumų savait
galio mokytojui. Vaikas jau turi 
lietuvių kalbos pagrindus, o mo
kytojui belieka jį tik toliau la
vinti mokant taisyklingai skaity
ti ir rašyti. Jeigu vaikas iš ma
žens nemoka lietuviškai, jam ne 
taip lengva susigaudyti pamoko
se — jam nesiseks ir jis prie
šinsis. Joks mokytojas jo neiš
mokys “svetimos” kalbos turint 
šiam tikslui vieną valandą į sa
vaitę.

Kitas svarbus dalykas — tai 
medžiaginė pagalba mokykloms. 
Reikia pinigų vadovėliams, krei
dai, laiškams, konkursinėms pre

raštelius.
Be šito, LSS auksinio jubilie

jaus, bendro visai sąjungai, LSS 
Australijos rajonas ta pačia pro
ga švenčia ir kitą sukaktį — 20 
metų nuo pirmųjų liet, skautų- 
čių atvykimo ir organizuotos 
veiklos pradžios šiame kontinen
te — 1947 m. lapkričio mėn. 
pabaigos, kai čia išsikėlė dar lai
ve v.s. Boriso Dainučio suor
ganizuoti liet, skautų-čių viene
tai.

Jubiliejinių metų proga LSS 
ruošia didesnio masto parengi
mų. Čia, Australijoje, Jubilieji
niai metai bus pradedami iškil
mingomis tuntų sueigomis lap
kričio - gruodžio mėnesių metu, 
sukaktuviniais laužais ateinančių 
metų pradžioje ir užbaigiami Ju
biliejine stovykla (bendra visam 
rajonui) 1969 m. pradžioje. Ta 
proga LSS Australijos rajonas 
kviečia lietuviškąją visuomenę 
gausiai atsilankyti į jos vienetų 
paruošimus, parodant kad bend
ruomenei tikrai rūpi jos jauno
sios kartos ateitis bei jos siekiai.

Lietuvių Skautų Sąjungai, jos 
šauniesiems vadovams, rėmė
jams ir visam, žaliąsias unifor
mas dėvinčiam jaunimui penkias 
dešimtmečio proga tenka tik pa
linkėti sėkmės Dievo, Tėvynės ir 
Artimo idealų tarnyboje ir dar 
ilgus metus darbuotis liet, jau
nimo tarpe!

B.2.

A. A. VACLOVAS KALYTIS
mijoms ir kitiems reikalams. Pri
sidėkime visi! Mokytojai dirba 
be atlyginimo, o dažnai net patys 
pridėdami asmeniškų išlaidų.

Galbūt čia nieko naujo nepa
sakiau, bet manau, kad, skaity
tojai sutiksite, kad būtinai turi
me atsiekti pagerinimų ir pama
tysite, kad dedamos pastangos 
pasiteisins — mūsų jaunieji kal
bės laisvai lietuviškai.

TOKIOS TOKELĖS
Mirė Bradūnas. Čikagoje neseniai mirė poeto Kazio Bradū- 

no tėvas Jurgis Bradūnas. Palaidotas Baltimorėje.
Jau registruojasi. Trečiajai Šiaurės Amerikos tautinių šokių 

šventei, įvykstančiai 1968 m. Čikagoje jau užsiregistravo 19 tau
tinių šokių ratelių.

Maras Kongrese. Čikagoje įvykstančiam Kultūriniame Kon
grese lapkričio mėn. bus pastatyta D. Lapinsko opera “Maras” ir 
kantata “Karalius Mindaugas”.

Poną JUOZĄ GARLĄ

ir šeimą, mirus mielai žmonai ir motinai, užjaučia ir kartu liūdi

ALB Albury Apylinkės Valdyba

Tauriam lietuviui ir visuomenininkui

A. A.
Alfonsui’ žemaičiui

mirus, jo žmonai Adelei, sūnui Vincui su šeima, dukrelei 
Birutei su šeima ir visiems artimiesiems reiškame nuoširdžią 
užuojautą ir kartu liūdime.

Vincas Laukaitis
Adomas Laukaitis su Seimą

Rugsėjo 11 d. Hobarte tragiškai 
mirė Vaclovas Kalytis, dar pačia
me stiprume vyras, sumažindamas 
ir taip jau mažą Hobarto lietuvių 
bendruomenę.

Velionis buvo gimęs 1918 m. rug 
sėjo 15 d., jaunystę praleido Nor
kūnų kaime prie Utenos, vėliau 
paaugęs persikėlė į Ukmergę ir 
Kauną kaip prekybos tarnautojas. 
Karo audra užtiko jį kariuomenė
je tarnaujant priešlėktuvinėj rink 
tinėj. Vėliau jis pateko į Vokie
tiją, kur sulaukė karo pabaigos 
Liubecke. Iš čia pirmuoju pabal
tiečių transportu atvyko į Aus
traliją ir buvo paskirtas į Tasma- 
niją su grupe tautiečių. Čia dir
bęs įvairius darbus pagaliau nu
sėdo j Hobartą, kur vedė, susilau
kė šeimos ir kūrėsi kaip ir kiti 
lietuviai besidarbuodamas Hobarto 
cinko fabrike.

Velionis buvo būdingas rytų 
aukštaitis — linksmas, daininin
kas, draugiškas, veiklus ir ener
gingas, tačiau lengvo ir nerūpes
tingo būdo. Vos atvykęs i Tasma- 
niją tuoj suorganizavo lietuvių 
chorą Railtone cemento fabrike. 
Dainavo visiems, kas tik norėjo 
klausytis. Hobarte buvo vienas iš 
lietuvių bendruomenės kūrėjų, ta
čiau daugiausia Vaclovą išgarsi
no Hobarto lietuvių kvartetas, ku
rio organizatorium ir dainininkų 
buvo jis pats. Šita® kvartetas, ku-

riame dainavo be Vaclovo dar Bro
nius Bukevičius, Karolis Maslaus- 
kas ir Juozas Ilčiukas, kelerius 
metus garsino lietuvių vardą ir 
dainą Hobarte tai scenoje, tai per 
radiją ir tuo supažindino lietu
vius su australų visuomene.

Nors vėliau kvartetas ir išsis
kirstė, tačiau Vaclovo balsas dar 
vis buvo girdimas ar tai bendruo
menės parengimuose ar pasilinks
minimuose. Gyvenimas atrodė dar 
vis priešaky ir pilnas gražių vil
čių. Diana ir Julija — dvi dukros 
mokėsi jau gimnazijoj, sūnus Pet
ras jau buvo bebaigiąs pradžios 
mokyklą, kai negailestinga mirtis 
nukirto gyvenimo siūlą palikdama 
neapsakomame nuliūdime žmoną 
ir vaikus, gi bendruomenei išplė
šė dar vieną narį iš nedidelio skai
čiaus. Velionis dar paliko seną 
motiną Lietuvoje ir daugelį gi
minių, taip pat brolį Amerikos 
Jungt. Valstybėse. A.K.

VISUR
Trys Vokiečių mokslininkai — 

Max Planck, Dr. I. Eibl - Eiber- 
field ir Dr. H. Haas apkeliavę

VISAIP
nusišypso.

Tie patys mokslininkai įvairuo- 
se kraštuose stebėjo valgymo pap-

pasaulį patiekė tokius savo stebė
jimų faktus:

įvairios žmonių rasės (tiek civi
lizuotos, tiek ne) turi tą pačią vei
do išraišką išreiškiant nepasiten
kinimą, malonumą ir t.t. Pavyz
džiui, Paryžiaus moterys flirtuo
ja lygiai taip pat kaip nuogos ne
civilizuotos Samoa moterys. Flir
tas jų nuomone yra toks pat visa
me pasaulyje. Pirmiausia moteris 
nusišypso tam, kuris jai krenta 
į akis ir kilsteli trumpam anta
kius. Akimirksniui jo® akys tam
pa didelės, nustebusios, bet tuoj 
jas, lyg susigėdus nuleidžia ir nu
suka galvą. Kai kur jos uždengia 
veidą rankomis ir lyg susigėdusios

Tėveliui mirus Lietuvoje

Kol. inž. A. ADOMĖNĄ

giliai užjaučia

Sydnėjaus Architektų ir Inžinierių P.L.l.A.S. Skyrius

ročius ir taip pat priėjo įdomių 
išvadų. Orangutangų ir šimpanzių 
panašūs ėdimo papročiai moksli
ninkų nuomone yra kilę iš apsau
gos instikto (įspėti apie besiar
tinantį priešą). Jų nuomone žmo
gaus valgymo papročiai didele da
limi kilę iš tų pačių “šaknų”, nors 
šiuo metu žmogui bevalgant nebū
tinai turi atsirasti "priešai”.

Sveikinimosi papročiai taip pat 
įvairiose tautose susiję su rankos 
paspaudimu arba jos pakėlimu. 
Vienur tai vadinama sveikinimais, 
kitur saliutavimu, tačiau prasmė 
ta pati.

Maskvoje jau numatyta 1968 
metų biudžeto apimtis. Nustatytos 
ir “respublikų” biudžetų sumos. 
Lietuvai numatyta vienas milijar
das ir 20 milijonų rublių. (Latvi
jai 690 milijonų, Estijai — 473).

Tiesa (’67/239) aiškina: "Pa
baltijy Lietuva turi didžiausius 
darbo jėgos resursus, didesnį dir
bamos žemės plotą”... Tai paaiš
kinimas ne tik, kodėl biudžetas di
desnis, bet ir kodėl Lietuva Mask
vai reikalinga. (E)
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GARBINGI SUKAKTUVININKAI a 3 &
J.A. JŪRAGIUI 50 M.

Spalio 3 d. Australijos, o ypač Jis kaip poetas ir publicistas ge- 
Sydnėjaus lietuviams gerai pa- rai žinomas ir už Australijos ri

bų, nes nuolat bendradarbiauja 
kitur išeinančiuose žurnaluose, 
bei literatūros metraščiuose: Lie
tuvių Dienose, Aiduose, Pradal
gėje, Kary ir kitur.

Kaip matome, J.A. Jūragis 
per tuos penkiasdešimt metų ne
sėdėjo sudėjęs rankų, bet savo 
kietu darbu, bei kūryba jis gi
liai įleido šaknis į mūsų kultūri
ni ir visuomeninį gyvenimą. Ta 
proga norėtųsi sukaktuvininkui 
nuoširdžiai palinkėti dar našesnio 
gyvenimo ir brandesnių kūrybi
nių vaisių. Ilgiausių ir kūrybin
giausių metų!

žįstamas poetas, publicistas, kul
tūrininkas ir visuomeninkas Juo
zas Almis Jūragis sulaukė 50 
metų. Tai graži, pusamžė sukak
tis. Gal jos ir nebūtų tikslu pri
siminti, nes sulaukti apvalaus 
skaičiaus metų nėra koks nuopel 
nas. Ne ties kiekvienu, sulau
kusiu penkiasdešimties ar dau- 
daugiau metų, sustojame ir pas
veikiname. Tokiomis progomis 
keliame pagarbiai kepurę pir
miausia tik prieš tuos kurie per 
tam tikrą nueitą kelią pasireiš
kia savo darbais, savo veikla 
,ar savo kūryba kiek ryškiau už 
savo bendralaikius, ir dėl to ne 
tik jų konkretūs darbai, o sykiu 
ir jų gyvenimas įeina kaip sva
rus įnašas ribotai bendruomenei, 
tautai arba net žmonijai.

Juozas Almis Jūragis yra vie
nas iš tokių asmenų mūsų bend
ruomenėje, kokių nedaug turi
me. Visų pirma jis yra poetas — 
žodžio menininkas, pradėjęs ra
šinėti ir skelbti savo kūrinius nuo 
1930 metų Lietuvoje ėjusiuose 
laikraščiuose bei žurnaluose. At
sidūręs už Lietuvos ribų jis 
savo plunksnos neužkasė, bet ra
šė ir teberašo. Salia poetinės kū
rybos jis skelbia straipsnius lite
ratūriniais bei kultūriniai - vi
suomeniniais klausimais, recen
zijas, vertimus ir kt. Prieš porą 
metų jis išleido stambią poezijos 
knygą “Tolimieji miražai” ir jau 
šiuo metu yra paruošęs spaudai 
porą naujų rinkinių.

Australijos lietuvių bendruo
menės gyvenime jis reiškiasi kaip šiasdešimties metų sukaktis kaip 
paskaitininkas, dalyvauja litera- tik buvo šių metų pradžioje (ko- 
tūros vakaruose, priklauso eilei vo 11 d.) ir apgailėtina, kad ji 
organizacijų, kaip Plunksnos buvo laiku nepastebėta, vis tik 
Klube, Sydnėjaus literatų būre- kad ir pavėluotai negalima pra- 
lyje ir kt. 1961-62 metais jis eiti tylomis pro šį aktyvų visuo- 
paruošė spaudai didžiulės apim- menininką ir kultūrininką, kurio 
ties veikalą “Australijos Lietu- pėdos yra giliai įmintos mūsų 
vių Metraštį”, taip pat sureda- bendruomenėje.
gavo kolektyvinę Plunksnos Sukaktuvininkas L. Karvelis 
Klubo knygą “Plunksna ir Žo- savo kilme šiaulietis, Šiauliuose 
dis’,’ porą metų redagavo mėne- baigęs gimnaziją ir Vytauto Di- 
sinį Tėviškės Aidų priedą Ver- džiojo universitete baigęs ekono- 
petus ir šiaip pasisako įvairiais miką ir teisę taip, kad jis yra 
aktualiais klausimais vietinėje dvigubai diplomuotas — ir kaip 
spaudoje. Be to jis yra ALB ekonomistas, ir kaip teisininkas. 
Krašto Kultūros Tarybos narys. Atsidūręs išeivijoje jis pirmiau

Poetas J. A. Jūragis

L. KARVELIUI 60 M.

Leonardas Karvelis

Nors Leonardo Karvelio še-

sia atsikleidė kaip visuomeninin- ( 
kas ir kultūrinininkas. Ypač L. | 
Karvelis žinomas kaip pavyzdin-1 
gas kalbėtojas ir paskaitininkas, i 
Su paskaitomis jis nuolat kvie-j 
čiamas ne tik Sydnėjaus lietuvių Į 
parengimuose, bet iššaukiamas i 
ir į kitas kolonijas.

Bendruomenės gyvenime jis J 
irgi atliko didelę misiją. Neskai-; 
tant nuolatinio talkininkavimo i 
apylinkėje (pradžioje Sydnėjaus,' 
vėliau Bankstowno) L. Karvelis 
dirbo ir krašto Valdyboje pir
miausia kaip vicepirmininkas, o 
vėliau ir pirminininkas. Krašto 
Kontrolės Komisijoje jis išdirbo 
net tris kadencijas, šiuo metu jis 
dirba ALB Krašto Kultūros Ta
ryboje, priklauso Teisininkų 
Draugijai ir Plunksnos Klubui.

Sukaktuvininką L. Karvelį 
nuolat skaitome ir spaudoje, kur 
jis dažnai pasisako giliais ir lo
giškais straipsniais įvairiais vi
suomeniniais klausimais bei pa
liesdamas jautrias tautines prob
lemas. Pažymėtina, kad L. Kar
velis yra vienas iš tų retų lietu
vių vyresnės kartos inteligentų, 
kuriam likimas pastojo kelią dirb 
ti priklausantį darbą sau lygių 
gretose, bet kuris įstengė išsilai
kyti inteligento bei intelektualo 
lygyje ir nepalankiausiose aplin
kybėse. Jis labai daug skaito ir 
svarbiausia žino, ko jis savoje 
lektūroje ieško. O tas kaip tik 
dar labiau aštrina ir taip gana

VIENO KONCERTO PROGA
Spalio 28 d. Jungtinis Baltų Ko

mitetas, Sydnėjuje, vadovaujamas 
lietuvio inž. V. Bukevičiaus, su
rengė tikrai reto pasigėrėjimo tai
tiečių koncertų Sydnėjaus miesto 
rotušėje, kurio pasiklausyti susi
rinko netoli pusantro tūkstančio 
žmonių, žinoma, daugiausia pabal
tiečių — estų, latvių, lietuvių. Bet, 
žinoma, matėsi ir kitų tautybių, 
įskaitant ir australus, žmonių, ku
rie buvo patraukti paskelbimų di
džiojoje Sydnėjaus spaudoje.

Koncertų sudarė lietuvių, latvių 
ir estų chorai: estų dalyvavo tik 

vienas vyrų choras, vadovaujamas 
E. Saarepere, latvių vyrų ir mote
rų chorai, vadovaujami J. Puisens, 
latvių mišrus choras, vad. diri
gento V. Rullis, ir pagaliau lie
tuvių Dainos vyrų ir Dainos miš
rus choras, vad. K. Kavaliausko 
ir lietuvių moterų choras, vad. J. 
Gaižausko.

Bendrai reikia pasakyti, kad 
šios Sydnėjaus pabaltiečių chora
linės pajėgos pasirodė tikrai pasi
gėrėtinai. Estų vyrų choras yra 
gana gausus, gerai ištreniruotas 
ir pasiekęs gana aukšto meninio 
lygio. Lygiai tų patį galima pasa
kyti ir apie latvių menininius vie
netus — jie ir dideli ir gana rū
pestingai paruošti.

Mus labiausiai domina mūsų — 
lietuvių pasirodymas ir jų įsiri- 
klavimas šioje pabaltiečių trijulė
je. Neperdedant reikia pripažinti, 
kad mūsų chorai, gal savo sąsta- 
tais ir neprilygsta kitų (estų, lat
vių) dainininkų gausumu, bet visa 
tai išperka mūsų dainos ir pačių 
chorų susidainavimas. Gal dėl to, 
kad čia mūsiškiai išeina ne vieni, 
o drauge su kitais, netyčia virp
teli širdis besi jaudinant, kaip mū
siškiai pasirodys. Tiesa, čia nėra 
koks nors konkursinis koncertas,

vis tik klausytojas jaučia tam tik
rų įtampų ir visada trokšta, kad 
mūsų pasirodymas būtų kuo pa
trauklesnis ir efektyvesnis.

Šičia reikia pabrėžti, kad pasi
baigus koncertui pesimizmui vie
tos neliko. Jeigu mūsiškiai ir aki
vaizdžiai nesudainavo geriau ir įs
pūdingiau, tai jokiu būdu negali
ma sakyti, kad jų pasirodymas 
bent kiek būtų jutęsis menkesnis. 
Priešingai, vietomis sųskambiai ir 
dainos išbalansavimas sukėlė tik
ro pasigėrėjimo ir pasididžiavimo 
mūsų chorais ir dainininkais. Už 
tai žinoma, pagarba ir padėkavo- 
nė pirmiausia tenka dirigentams 
ir patiems choristams.

Koncertas pradėtas Dainos vyrų 
choru. Čia jie (lygiai kaip ir vi
si chorai, neskaitant bisavimų) su
dainavo tris vyriškai skambias 
dainas. Daugeliui lietuvių klausy
tojų jos jau po kelis kartus buvo 
girdėta, vis tik šioje iškilmingoje 
salėje ir aplinkoje jos skambėjo 
kažkaip iškilmingiau ir darniau. 
Gal prie tos iškilmės prisidėjo ir 
tas faktas, kad mūsų Dainos vy
rai pradėjo patį koncertų. O tai 
irgi turi didelės įtakos i daininin
kus ir dirigentą. Tai buvo tarsi 
uvertiūra, kuri paliko labai gerą 
įspūdį ir tolimesnei koncerto ei
gai. Vyrų chorui dirigavo p. K. 
Kavaliauskas.

Tuoj po Dainos vyrų sekė Syd
nėjaus lietuvių moterų choras va
dovaujamas p. J. Gaižausko. Tie
sa, visame koncerto sąstate šis 
choras ir buvo pats mažiausias sa
vo dainininkų skaičiumi. Kitas ga
lėjo pagalvoti, kad tai ne choras, 
bet dvigubas oktetas ar panašiai 
ir daugeliui atrodė, kad šis moterų 
choras dings tokioje didžiulėje sa
lėje. Tačiau baimė nepasiteisino — 
nors ir negausus, bet gana balsin

gas šis jaunas Sydnėjaus moterų 
choras tikrai išlaikė savo egzami
ną. šis moterų choras, vadovau
jamas p. J. Gaižausko, palygina
mai yra dar gana jaunas (įsistei- 
gimo prasme): sydnėjiškiai prieš 
tai jį tegirdėjo vos porų kartų vie- 
šesniuose pasirodymuose vis tik 
lietuvį klausytojų maloniai nutei
kė jo pasirodymas šiame kencerte, 
tik, palyginus su kitais chorais, 
kažkaip pasidarė gaila, kad šiame 
chore dainininkių tiek nedaug atsi
menant, kiek yra Sydnėjuje lietu
vių... Negalint sudaryti kelių stip
rių vienetų, kaip kad latvių, ar 
ne geriau turėti vieną bet galingą 
nesuskaldžius turimų jėgų.

Išklausius estų ir latvių choro 
pasirodymus, apie kurių dainavi
mą nesame kompetetingi kalbėti, 
pagaliau antroje koncerto dalyje 
į pačią pabaigų pasirodė Dainos 
mišrus choras, vad. p. K. Kava
liausko. Šio choro pozicija jau tuo 
ypatinga, kad klausytojas, išklau
sęs beveik visų koncertų, jau mū
siškių klausydamas noromis neno
romis ieškojo palyginimo, kieno 
choras skambesnis arba iš viso kur 
mūsiškiai stovi. Vis tik reikia pri
pažinti, kad mūsų Daina su visais 
kreditais išsilaikė aukštumoje, vie
tomis net gi pasirodydama darniau 
ir skambiau. Bet lygiai čia turi 
daug svarbos ir muzikinė mūsų 
dainų struktūra: lietuviškos dai
nos, tegu jos būtų grynai liaudi
nės ar kompozitorių harmonizuo
tos, yra kažkaip griežtai išbaig
tos ir atbaigtos. Bet, žinoma, ir 
tobuliausia daina nepaveiks klau
sytojo, jeigu ji bus netinkamai 
perduota. Dainos choras mūsų 
grąžiusias dainas mokėjo ir tinka
mai perduot. Gal tik viena pasta
ba čia tiktų, kad vietoj dainos 
“Susitikt tave norėčiau”, kur iš-

VEDA JOAKIMAS VEJAS

IEŠKOJIMAS ŽALUMOS
M.K. Čiurlionis

Pavargęs, belaksytadamas didelio miesto 
gatvėmis, atsisėdau ant suolelio, pasiuntiniams 
paskirto,

Baisus buvo karštis, pilkai geltoni namai ka
leno dantimis, įvairių spalvų iškabos aštriai spin
dėjo, kur-ne-kur stuogsojo paauksuotas saulėtas 
bokštas, o žmonės, karščio nukankinti, ėjo iš 
lėto, kaip ir apsnūdę.

Kažkoks senas žmogus, net jau senelis, sun
kiai kojas vilkdamas, lazda pasiremdamas, galvą 
kratydamas, atsistojo prieš mane ir atidžiai ėmė 
į mane žiūrėti. Jo akys buvo liūdnos, išvarvė
ję ir kaip ir be minties.

Ant jo krūtnės kabojo virvelė, apvarstyta 
visokio dydžio kryželiais: būvi tenai didelių ge
ležinių, truputį parūdijusių, ir mažesnių, plokš
čių varinių, ir mažučių sidabrinių — trumpai sa
kant, visas rinkinys.

“Elgeta”, — nusprendžiau minty, ir jau no
rėjau išimti iš kišenės varioką, bet senelis, keistai 
prisimerkęs ir paslaptingai šnibždėdamas, pa
klausė:

— Bičiuli, pasakyk man, kaip žalia spalva 
atrodo?

— Žalia spalva? Hm... Žalia spalva tai yra 
spalva, — ha, tokia, kaip žolė, medžiai... Me
džiai taip pat žalios spalvos — lapai, — atsa
kiau jam ir apsidairiau aplink. Bet niekur nebu
vo nė vieno medelio, nė vieni žolės lustelio.

Senas žmogus nusijuokė ir paėmė man už 
sagos:

— Eik su manimi, bičiuli, jei nori. Aš sku
bu į tą kraštą... Pakeliui apsakysiu tau šį tą, 
kas labai įdomu.

Kai atsikėliau eiti su juo, jis pradėjo pa
sakoti:

“Kadaise, labai jau seniai, kai buvau dar jau
nas, kaip tu, mano sūnau, buvo labai karšta. 
Pavargęs, belakstydamas didelio miesto gatvėmis, 
atsisėdau ant suolelio, paskirto pasiuntiniams.

Buvo baisus karštis, pilkai geltoni namai ka
leno dantimis, įvairių spalvų iškabos aštriai spin
dėjo, kur-nekur stuogsojo paauksuotas saulėtas 
bokštas, o žmonės, karščio nukankinti, ėjo iš

VYT. SKRINSKA — 50 M.
aštrų jo intelektą, kurio jis ne
užkasa, bet nuolat ir nuolat vis 
naujomis spalvomis atskleidžia 
ir lietuvių visuomenei platesniu© 
se ar šiauresniuose rateliuose.

Džiaugdamiesi turėdami savo 
tarpe tokią iškilią asmenybę no
rėtume jį su dėkingumu pasvei
kinti ir palinkėti darbingų ir kū
rybingų metų.

pildo solo partijų (P. Ropė) ir ku
riam choras tik pritaria, galėjo 
būti parinkta ir kitokia grynai 
choro daina. Tas gal būt labiau 
buvę suderinta su visu koncertu. 
Išsiskyrimas kartais įneša tam tik 
ro disonanso.

Koncerto užbaiga tikrai buvo 
triumfalinė, kur jungtinis latvių 
mišrus choras, vadovaujamas di
rigento Rullis ir lietuvių Dainos 
mišrus choras, vad. dirigento K. 
Kavaliausko, bendrai sudainavo 
dvi lietuviškas ir dvi latviškas 
dainas. Ne tik dainos buvo atitin
kamai parinktos, bet ir skambė
jimas buvo imponuojantis. Neklau 
siant, kiek ilgai buvo repetuota, 
bet lygiai klausytoją stebino ir tas 
faktas, kad visai nesijautė, kad 
šiame jungtiniame chore dainuoja 
dviejų skirtingų tautybių chorai. 
Didelį efektų sudarė ir masinis cho 
ristų išsirikiavimas scenoje po 
anksčiau matytų atskirų chorų, 
bet ir pats galingas skambėjimas, 
kuris tikrai paliko gilų ir neišdy
lantį įspūdį. Šiam jungtiniam cho
rui lietuviškas dainas (“Linelį 
raunu” ir “Po aukštus kalnus”) 
dirigavo p. K. Kavaliauskas, o lat
viškoms dainoms p. Rullis.

Bendrai reikia pasidžiaugti, kad 
šis koncertas tikrai paliko labai 
teigiamą ir gilų įspūdį ir tenka 
tikėtis, kad šitas visų trijų Pabal
tijo tautų bendradarbiavimas su 
šiuo koncertu neužsibaigė. Jau šis 
koncertas parodė, kad mes galime 
ir turim su kuo pasirodyti gal net 
geriau, negu kiti. Nežinia, ar bu
vo užprašyta ateiti ir pasiklausyti 
įtakingų ir muzikoje išmanančių 
australų, tačiau panašaus koncer-
to rengėjams ateityje būtų suges
tija angažuoti radijo ar televizi-

5 DIENOS UGI
SPAUDOS BALIAUS!

lėto, kaip apsnūdę.
Ilgai aš į juos žiūrėjau ir baisiai pasiilgau 

pievos, medžių, žalumos, žinai, tokios gegužės 
žalumos.

Staiga atsikėliau ir ėjau per visą gyvenimą, 
taip veltui jos ieškodamas tame mieste...

Ėjau vis pirmyn, klausdamas sutiktų žmo
nių, bet jie, užuot atsakę, davė man kryželius.

Pasilipdavau ant aukštų bokštų, bet, deja, 
ant visų horizontų vis būdavo miestas — mies
tas, niekur žalumos. Tačiau aš jaučiau, kad ji 
yra tame krašte, tik aš, tur būt, jau nebepriei
siu, — senas esu.

Ech, kad čia taip nebetoli, ot, galima bū
tų pasilsėti. Kvapas, muselės birbia, aplink žalu
ma, žolė, medžiai...”

Žvilgterėjau į senelį — jis šypsojos kaip 
vaikas ir verkė.

Dar tylomis ėjova šiek tiek kelio. Galop se
nelis tarė:

— Na, man gana. Toliau nebegaliu, čia jau 
ir pasiliksiu. O tu eik, eik be poilsio. Iš anksto 
tau pasakau: karštis bus nuolatinis; tuo keliu 
einant, nakties nėra, tik amžina diena.

Pakeliui kalbėk žmonėms apie pievas, apie 
medžius, tik jų nesiklausk arba pasiimk virve
lę kryžiukams verti.

Na, eik laimingas, o aš čia pasiliksiu.
Bet vos nuėjau dešimtį žingsnių, senelis, 

pradėjo šaukti:
— Palauk, sūnau, — užmiršau: žvalgykis 

nuo aukštų bokštų, tai kelią pajusi. O jeigu bus 
dar toli ir senatvė tave apims, tenai taip pat 
bus suolelis, pasiuntiniams paskirtas, o ant jo 
jaunų žmonių niekuomet netrūks.

Šis M. K. Čiurlionio vaizdelis buvo at
spausdintas Naujoj Romuvoj (Nr. 21, 1931). 
Apie, jo originalo likimą žinių lig šiol nėra.

RED. PASTABA:
Pereitam Mūsų Pastogės numeryj tilpę Puti- 

no-Mykolaičio laiškai Australijon turėjo būti ats
pausdinti šio, poezijai dedikuoto skyrelio rėmuo
se. Ui įvykusj nesusipratimą redakcija atsiprašo.

sumanus, kupinas įvairių idėjų 
organizatorius. Tiesa, jis nesiver-

Vyt. Skrinska
Lygiai šių metų vidury (biržer 

lio 24 d.) penkiasdešimties me
tų ribą peržengė dabartinis ALB 
Krašto Valdybos vicepirminin
kas Vytautas Skrinska. 1940 m. 
baigęs teisių fakultetą Vytauto 
Didžiojo Universitete jis buvo 
pradėjęs teisininko karjerą, o ka
ro metu atsidūrė Vokietijoje ir 
iš čia pasiekė Australiją. Apsi
gyvenęs Sydnėjuje jis pirmiausia 
pasireiškė kaip pranašus visuo
meninkas: priklauso Sambūriui 
Šviesai, Plunksnos Klubui, dvie
jose kadencijose buvo Krašto 
Valdybos pirmininku ir dabar 
jau iš eilės antroje kadencijoje 
darbuojasi kaip Krašto Valdy
bos vicepirmininkas.

Sukaktuvininkas Vytautas 
Skrinska yra geras kalbėtojas ir

jos stotis, kad tokį koncertų jei 
ne ištisai, tai bent dalimis galė
tų transliuoti savose programose.
Tai buvo tikrai jauki ir didelė me
no šventė, už kurią klausytojai dė
kingi ne tik rengėjams, bet ir vi
siems dainininkams. Pastebėtina 
kad koncerto proga buvo išleista 
gana išsami programa su chorų 
ir dirigentų nuotraukomis bei ap
rašymais ir trumpa informacija 
apie šiandieninę Pabaltijo tautų 
padėtį. n.n.

žia per prievartą į priekį, bet jo 
visuomeniniai sugebėjimai išve
da jį į pirmaujančias eiles.

Nesvetimas Vytautui Skrins- 
kai ir plunksnos darbas. Tegu 
ir nesiveržia į rašytojus, bet jis 
patylomis kuria ir jau yra paskel
bęs eilę tikrai įsidėmėtinų savos 
kūrybos dalykėlių (pasakojimų, 
novelių). Kartas nuo karto dar 
bando ir versti iš svetimų kalbų, 
iš kurių laisvai kalba net penkio
mis. /

Vis dė to sukaktuvininkas pir
moj eilėj yra visuomeninkas. Tie
sa, visuomenininko darbas jau 
tuo nedėkingas, kad čia negali 
jo darbo matuoti vienetais ir su
statyti bibliografijos ar katalogo, 
vis tik jo įnašas bendruomenė
je yra nemažiau svarbus kaip ir 
kultūrininko, nors Vytautą 
Skrinską greičiau tektų priskaity- 
ti prie pastarųjų kategorijos. Ta 
proga malonu pasveikinti mūsų 
mielą Krašto Valdybos vicepir
mininką ir palinkėti šviesių ir 
turiningų metų.

_ * —

Kaip jau minėta, ne. tiek išgy
ventas amžius priverčia pakelti 
akis pagarbiai prieš asmenį, kiek 
jo asmenybės pasireiškimas ir 
nuveiktieji darbai, štai dėl ko 
mums brangi kiekvieno iš čia su
minėtųjų sukaktis, nes ji yra ir 
turininga ir garbinga. Tai yra 
tarsi patekimas į sukoncentruo
tą spindulių pluoštą, į kur pate
kusius asmenis lyg iš naujo pa
matome visoje jų nueito kelio 
skalėje.

L.D.

MIRĖ RAŠYTOJAS 
ANDRlĖ MAUROIS

Neseniai mirė plačiai pasaulyje 
žinomas prancūzų rašytojas Andre 
Maurois, sulaukęs 82 m. amžiaus. 
Jis buvo Prancūzų Akademijos 
narys, parašęs daug romanų, bio
grafijų ir istorinių veikalų.

Argentinoje neseniai įvykę di
džiuliai potvyniai padarė milžiniš
kų nuostolių ir net yra žmonių au
kų. Vien tik Buenos Aires apy
linkėje prigėrė virš 20 žmonių, 
šimtai dingusių ir apie 30.000 li
ko be pastogės.
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A. KRAUSAS

PUTINO MIRTIS
Ii pranešimo

Visa Lietuva apraudojo savo 
rašytoją Vincą Mykolaitį - Putiną. 
Jo laidotuvėse dalyvavo nesuskai
tomos minios žmonių.

Liūdime bei gedime ir mes šian
dien netekę mūsų didžiojo kūrėjo 
poeto VINCO MYKOLAIČIO - 
PUTINO.

Štai patiekiu žinių apie pasku
tines Poeto dienas šioje žemėje.

“Tai buvo 1967 birželio 7 d. 
19 vai. ramiame Kačerginės pušy
ne, netoli Nemuno kranto. Ten jis 
į savo poilsinę buvo atvažiavęs 
prieš porą savaičių visai vasarai.

Jautėsi Putinas pastaruoju me
tu gana silpnai. Ypač ši žiema 
buvo sunki ■— menkai tebuvo svei
katos, nors vis dar po truputį dirb
davo. Visą žiemą laukė pavasa
rio, vasaros, tikėjosi Kačerginėje 
atgausiąs jėgas. Ir iš tiesų, jei Vil
niuje į lauką pavaikščioti labai re
tai teišeidavo, tai Kačerginėje nors 
labai netoli, tačiau išeidavo pasi
vaikščioti, pasėdėti pušyne. Birže
lio 5 d. vakare jis ėmė skųstis, 
kad jam kažkaip krūtinę skauda. 
Ypač kairėje pusėje viršuje (žy
miai aukščiau širdies ribų); pri
ėmė vaistų, atsigulė. Po vaistų pa
gerėjo, tačiau miegojo mažai, vis 
skundėsi, kad maudžia krūtinę. 
Ryte (VI. 6 d.), vėl suleidus vi
są vaistų eilę, savijauta pagerė
jo. Atsikėlė, valgė, vaikščiojo, žo
džiu, diena praėjo kaip paprastai. 
Vakare abu su žmona klausėsi per 
radiją transliuojamą H. Berliozo 
“Reqiem”. Prieš tai vis sekė lai
krodį, kad tik nepamirštų laiku 
įjungti radijo aparatą. Prieš bai
giant pasijuto pavargęs ir nuėjo 
prigulti. Tuoj pat vėl pradėjo 
skųstis tais pačiais vakarykščiais 
skausmais. Šį vakarą jie reiškė
si stipriau. Vėl vaistai, vaistai... 
Naktis praėjo neramiai. Čia nuo
lat skundėsi skausmu, čia savotiš
ku dusinimu. Prašėsi žemai pa
guldomas; čia reikalavo pasodinti. 
Ryte (VI. 7) vėl suleidus įvairius 
vaistus, jis aprimo, tačiau jau ne
sikėlė, jautėsi silpnai... Pagaliau 
atvažiavo širdies specialistas (iš 
Kauno klinikų) su med. seserimi 
ir įvairia aparatūra. Ėmė dary-

Putrno minėjime Melbourne

ti kardiogramą, nors jiem apžiū
rėjus ligonį jau buvo aišku, kad 
neišvengiama baigtis atėjusi. Ir 
kardiograma jiem tik parodė pas
kutinius širdies dūžius. “ Kaip 
Jūs, Profesoriau, jaučiatės! — 
paklausė savo gydytojas.

“ Man labai silpna” — vos iš
tarė lūpos, ir jo jau nebebuvo. Ty
liai užgęso.

"Žinia apskriejo momentaliai. 
(VI. 7. per TV, o VI. 8 laikraš
čiai pranešė). Ir jau birželio 8 nuo 
pat ryto į Kačerginę ėmė plauk
ti žmonės su gėlėmis, vainikais. 
O jau vakare (21 valandą) karstas 
buvo įneštas į gražiąją Universi
teto Aktų salę Vilniuje. Žinoma, 
čia jo laukė didelis būrys žmonių: 
rašytojų, menininkų, studentų, ak
torių, mokslininkų ir šiaip Puti
no gerbėjų, jo mokinių.

Visame civilizuotame pasaulyje 
priimta sveikinti savo artimuosius 
bei bičiulius švenčių ir kitomis 
ypatingomis progomis (vedybos, 
vardinės ect), o taipogi pareikšti 
užuojautą nelaimės atvejais (liga, 
mirtis ect). Šis nuoširdumo pareiš
kimas padidina džiaugsmą pasise
kimuose ir sumažina sielvartą ne
laimėje.

Štai artėja Kalėdų, N. Metų šven 
tės. Kiekviename krašte yra skir
tingi šių švenčių sveikinimo pa
pročiai. Lietuvoje buvo priimta 
per šventes vizituoti vietoje esan
čius draugus, bet daugumoje vie
nas kitą pasveikindavo prie baž
nyčios; kitur gyvenantiems bičiu
liams būdavo siunčiamos sveikini
mo kortelės. Čia, Australijoje, ma
da masiniai siųsti sveikinimo kor
teles ne tik draugams, bet ir pa
žįstamiems. Vos atvykus į Aus
traliją, mano bendradarbis Kalė
dų išvakarėse, palinkėdamas links 
mų švenčių ir laimingi; Naujų 
Metų, įteikė voką, kuriame buvo 
sveikinimo kortelė. Turėjau daug 
vargo, kol sužinojau savo sveikin
tojo privatų adresą ir skubiai paš

“O lankytojų visas dienas buvo 
nepaprastai daug. Tūkstančiai su- 
ašarom akyse ir meile širdy pra
ėjo per tas porą dienų. Ir ne tik 
vilniečių. Todėl, rodos, čia suplau
kė visos Lietuvos gėlės vainikuose 
ir puokštėse. Su gėlėmis ir muzi
ka buvo atsisveikinama su Puti
nu. Aktų salėje (ir vėliau kapuo
se) filharmonijos orkestras, sty
ginis orkestras, valstybinis cho
ras, solistai vieni kitus keisdami 
atliko jo mėgiamiausius Bacho, 
Mocarto, Bethoveno, Šuberto, Čiur 
lionio ir kit. kūrinius. Ir palydė
ti jo j senuosius Rasų kapus — 
suplaukė minios. Retas atėjo be 
gėlių puokštės. Todėl kapas skęs
te paskendo gėlių kalne. Žmonės 
nuo šio gėlių piliakalnio, kuris pri
dengė didelę asmenybę, ilgai ne- 
siskirstė, o į kapus vis dar ėjo ir 

Kalėdiniai Ir N.M. sveikinimai
tu pasiunčiau jam irgi kortelę, 
nes nenorėjau likti nemandagus. 
Dar didesnis buvo mano nustebi
mas, kai iš savo kaimyno, su ku
riuo kasdien matausi ir pasikalbu, 
prieš Kalėdas paštu gavau iš jo 
sveikinimo kortelę. Australai šias 
korteles rūpestingai išdėsto mato
moje saliono vietoje ir su pasidi
džiavimu pasisako apie gautų kor
telių skaičių.

Ir mes pagal vietinius papro
čius irgi pradėjome masiniai siųs
ti sveikinimo korteles, nors visi 
tie patys asmenys pasimatome per 
Kalėdas prie bažnyčios ir vėl as
meniškai vienas kitą sveikiname. 
Kortelėms, vokams, pašto ženk
lams išleidžiame nemaža pinigo, 
gaištame laiką, berašydami sveiki
nimo tekstą ir akyliai sekame, kad 
būtų atsakyta į visus gautus svei
kinimus. Santykiuose su austra
lais reikia laikytis jų papročių ir 
neužgauti jų jausmų, tačiau savo 
tarpe galėtume elgtis ir kitaip.

Pastaraisiais Lietuvos nepri
klausomais laikais švenčių vizi
tavimo paprotys pradėjo nykti. 
Asmuo, nenorėdamas vizituoti, iš

ėjo nauji būreliai.
.... Jo amžino poilsio vietelė la

bai graži, prie pat tako, netoli 
Basanavičiaus kapo, šiuose kapuo
se palaidota daug mūsų kultūros
milžinų. Čia ir Čiurlionio, ir Vai
čiūno, Sruogos... Tallalt Kelpšos 
ir eilės kitų kapų”.

Taip rašo apie Putino mirtį ir 
laidotuves artimieji iš Lietuvos.

PUTINAS MIRĖ! NE! Puti
nas gyvas liks tautoje. Jis liks 
amžiams gyvas lietuvių širdyse sa
vo kūryba, savo nesenstančiais vei 
kalais.

Jo kūryba labai šakota. Putinas 
visuose žanruose yra parodęs sa
vo kūrybinę jėgą. Platus ir tema
tikoje — nuo nesudėtingų gamtos 
nuotaikų iki visuomeninių ir filo
sofijų problemų. Įvairus jis ir 
išraiškos formose. Tačiau visame 
žanrų ir problemų įvairume ryš
kiausiai iškyla lyrinis pradas. Ly
rikoje Putinas yra ryškiausiai ir 
plačiausiai pareiškęs savo dvasi
nį pasaulį, lyrinis yra jo talentas, 
aiškiai prasiveržęs ir kituose žan
ruose. (Bus dauginu} 

anksto paskelbdavo oficioze, kad 
vieton vizitų aukoja tam tikrą su
mą pinigų labdarybės ar kitiems 
kilniems reikalams. Savaime at
puolė ir revizito reikalas. Gal ir 
mums reikėtų pasekti Lietuvos pa
vyzdžiu ir vieton masinių korte
lių siuntimo paaukoti bendruome
nės reikalam® (spaudai paremti, 
kultūros fondui, šalpai etc) ir tai 
iš anksto paskelbti mūsų bendruo
menės oficioze Mūsų Pastogėje. 
Prieš kalėdiniuose ir kalėdiniame 
numeryje reikėtų įvesti specialų 
sveikinimo skyrių ir ten sąrašo 
tvarka paskelbti kas sveikina, kam 
ir kiek aukoja, šio skyriaus ant- 
galvyje aiškiai pabrėžti, kad svei
kinama ir aukojama vieton vizitų 
ir kortelių siuntimo.

PADĖKA
Rita Kalytis ir vaikai Diana, Julija ir Petras nuošir

džiai dėkoja Hobarto lietuvių bendruomenei ir draugams 
bei pažįstamiems už pareikštas užuojautas skausmo valan
doje netekus vyro ir tėvo.

Nuliūdę
žmona Rita, ir vaikai Diana, Julija ir Petras

PADĖKA
Mūsų brangiam vyrui, sūnui, broliui ir žentui, 

Australijos karo aviacijos lakūnui — karininkui
ANTANUI KARPIUI

tragiškai žuvus, gilaus skausmo valandoje mus nuoširdžiai užjau
tė ir padėjo artimieji, bičiuliai ir vietinės organizacijos. Gilią pa
dėką reiškiame: kun. A. Kazlauskui už pasakytą pamokslą ir pa
lydėjimą į kapines, ALB Adelaidės Apyl. Valdybai, A.L.K. Pa
rapijos Tarybai, A.L. Sąjungos Valdybai, buv. Lietuvos karo la
kūnams J. Jasiui, B. Leščiui, V. Petruškevičiui, J. Pyragiui, ALB 
Moterų Sekcijai, ALB Savaitgalio mokyklai, A.L. Teatro Mylė
tojų Sambūriui, A.L. Bažnytiniam Chorui, Adeaildės “Vyties” 
Sporto Klubui už pareikštas užuojautas spaudoje.

Širdingai dėkojame artimiesiems ir bičiuliams, kurių čia visų 
nepajėgiame išvardinti, už pareikštas užuojautas spaudoj arba 
asmeniškai ir už daugybę sudėtų vainikų ir gėlių.

Didelę padėką reiškiame mieliems tautiečiams už gausų da
lyvavimą laidotuvėse; dauguma net darbo dieną aukojo, kad daly
vautų pamaldose ir palydėtų velioni Į amžinojo poilsio vietą.

Dėkojame p.p. B. Dičiūnui, V. Raginiui, V. Dumčiui už tar
tą paskutinį atsisveikinimo žodį prie kapo.

Dana Karpienė, D. ir K. Karpiai, Tomas 
ir Viktoras Karpiai, M. ir B. Jasučiai

Tiesa, ir dabar Mūsų Pastogės Aukodami visuomenės reikalams 
kalėdiniame numeryje be bendruo- bent pusę tų pinigų, kuriuos išlei- 
menės vadovybių, organizacijų, džiame besiuntinėdami sveikinimo 
prekybininkų yra ir privačių as- korteles čia paminėtais atvejais, 
menų sveikinimo skelbimai, bet mes padarytume daugiau naudos
pastarųjų sveikinimai mažai pri
gyja, net neapibūdina, kokius drau 
gus tas sveikinimas liečia, žinau 
atsitikimų, kada asmuo, paskel
bęs sveikinimą spaudoje, visvien 
gauna iš savo draugų korteles ir 
turėjo paskubomis atsakyti. Da
bar jis kasmet kaip ir seniau pa
gal sudarytą sąrašą pasikeičia su 
draugais sveikinimo kortelėmis.

Įvedus Kalėdų ir Naujų Metų 
sveikinimo skyrių susitaupytų laik 
raštyje nemaža vietos, kuri dabar 
panaudojama privačių asmenų 
sveikinimo skelbimams ir kurių 
tikslas tas pats, tik aiškiai nepa
sakomas, o atlyginimas už skel
bimą yra laikraščio parėmimas.

Jeigu Mūsų Pastogėje būtų į- 
vestas švenčių sveikinimo skyrius, 
tai redakcija turėtų painformuo
ti dėl sveikinimo prisiuntimo ir 
dėl aukojamos pinigų sumos atsis
kaitymo tvarkos.

ir išvengtume neprasmingo darbo. 
R.V.

KULT.
TARYBOJE

DAR VIENA STIPENDIJA

ALB Krašto Kultūros Taryba 
savo paskutiniame posėdyje (spa
lio 29 d.) patenkindama prašy
mą paskyrė dar vieną stipendiją 
studijuoti lituanistiką korespon- 
denciniu keliu Pedagoginiame Li
tuanistikos institute Čikagoje ade- 
laidiškei studentei Nemirai Ma
siulytei. Anksčiau tokią pat sti
pendiją Kult. Taryba skyrė taip 
pat adelaidiškei Rasai Kubiliūtei.

Nemira Masiulytė yra žinoma 
kaip garsėjanti pianistė, nuolat tai 
kiną įvairiose muzikinėse progra
mose. Daugelis ir kitų koktnjų 
lietuvių ja žavėjosi, kai ji perei
tų metų pabaigoje dalyvavo Meno 
dienose ir skambino bei akompo- 
navo.

Šiame posėdyje Kultūros Tary
ba taip pat nutarė išleisti ir po
eto V. Mykolaičio - Putino laiš
kus, rašytus jo seesriai p. Sla
vėnienei ir jos šeimai.

AVA SAUDARGIENĖ

BUVO BROLIAI DEVYNI
TRIJŲ VEIKSMU PASAKA

PELĖDA
Metais devintais 
užkeikimo galia žus, 
jeigu raktą gintarinį 
jauni broliai sužvejos, 
ar savo sesutę 
jūrai paaukos — ū-ū-ū-------------

Šiurpas sukrėtė visus, 
baimė apėmė miškus. 
Žalios pušys sušlamėjo, 
o Auksutė sušnabždėjo —

AUKSUTĖ
Ir po to? 

PELĖDA
Grūmės bangos, 
švaistės žaibai, 
griuvo žvejų namai. 
Jūra užliejo kelius, 
smėlis užbarstė takus. 
Baimės pagauta mama, 
stvėrė tave 
ir pabėgo į miškus.

AUKSUTE
O broliai?

PELĖDA
Užkeiktam dvare gyvena, 
tinklus neria.
Ir naktimis, 
kai Banginis puotą kelia, 
plaukia į jūres.......
Meta tinklą — 
rakto ieško — ū-ū-ū------------

AUKSUTĖ
Tai motutė brolių verkia? 

PELĖDA
Ū-ū-ū-------------
Nenustojusi vilties, 
ėmė austi šilko juostas, 
marškinėlius krauti, 
brolių laukti.

AUKSUTĖ
Kur užkeiktas dvaras? 

PELĖDA ;
Tarp Baltijos jūrų 
ir marių plačiųjų.

AUKSUTĖ
Kur plačiosios marės?
Kur Baltijos jūra?

PELĖDA
Už Nemuno, 
už Neringos kalnų.

AUKSUTĖ
Kas yra tasai Banginis?

PELĖDA
Tai valdovas vandenų, 
jūros girių nuostabių. 
Kai supyksta 
kalnus verčia, 
skandina laivus 
ir įsako jūrų mergoms 
draskyti tinklus.

Nutilo Pelėda.
Žvalgės Zuikučiai bailiai.

AUKSUTĖ
Eisiu —
dvarą rasiu--------------

PELĖDA
Ū-ū-ū-------------

AUKSUTĖ
Brolius išvaduosiu.

PELĖDA
Ar žinai kas tavęs laukia?

AUKSUTĖ
Broliai šaukia — 

PELĖDA
Brolius išvaduosi, 
jeigu save jūrai paaukosi! 

AUKSUTĖ
Nors bijau vandens gelmių 
ir baisių, 
žiaurių ryklių, 
bet keliausiu, 
nes be brolių 
mamai neramu.

PELĖDA
Ū-ū-ū-------------

PILKIS
Tamsioj girioj tu paklysi, 
O kas tada bus?

Su piktais miškiniais 
šoksi ratelius!

AUKSUTĖ
Nebandyk atkalbinėti, 
gąsdinti mane!

PELĖDA
Ū-ū-ū-------------
Baigias metai devinti 
už trijų naktų, 
jei juos gelbėt ketini 
turi paskubėti!

PILKIS
Pelėda, Pelėda!
Negi ji viena 
naktį ir dieną 
po svetimą šalį 
klaidžioti gali?

Tyli Pelėda.
Glaudžias Zuikučiai 
prie Pilkio bailiai.
Tiktai Žiogas pareiškia gyvai —

ŽIOGAS
Su Auksute aš keliauju!

VOVERYTĖ
Ha-ha-ha!-------------

ŽIOGAS
Visai nejuokauju.
Palydėsiu
ir kelionėje padėsiu!

VOVERYTĖ
Ha-ha-ha!
Svirplys palydės!

ŽIOGAS
Svirplys aš.
šokėjas,
Bet drąsos turiu.
Nebijau lapės 
nei vilkų!

PILKIS
O kaip rasi kelius?
Kaip nubaidysi lokius?

ŽIOGAS
Šoksiu, 
eisiu be takų.
O kai mešką pamatysiu, 
grosiu smuikeliu!

VOVERYTĖ
Ha-ha-ha!
Tai narsuolis!

Voverės pajuoktas, 
Žiogas užsimoja 
ir užgroja —

ŽIOGAS
Man smuikelis — 
dyr-vyr-vi-ru, 
visiems duosiu aš pipirų! 

VOVERYTĖ
Gana, jau gana!

ZUIKELIAI
Koks drąsus!

PILKIS
Sumanumo ir linksmumo 
jam netrūksta. 
Ką manai, Išmintingoji?

PELĖDA
Tai geriausias palydovas.
Naktimis aš prižiūrėsiu — ū-ū-ū--------

Žiogas lenkias senam Pilkiui 
ir Pelėdai.

PUIRIS
Aš lydėsiu per miškus!

RUDIS
O aš per laukus!

RIESTAŪSIS
Ir aš!

VOVERYTĖ
Riešutėlių aš jums duosiu!

PILKIS
Tik iš manęs nėr naudos.
Negaluoju.
Šoną diegia, 
ausyse spiegia--------------

AUKSUTĖ
Pasilik, seneli, prie namų, 
kad motutei būt ramu!

PILKIS
Nesirūpink dėl mamos. 
Nepaliks ji be globos. 
Saugosiu aš ją 
ir tamsi giria.
Eik, 
jei tokia dalia.
Tik ar broliai atpažins tave? 

PELĖDA
Paimk žiedelį.
Kai žvejai jį pamatys, 
tave sese pavadins.

AUKSUTĖ
Paimsiu žiedelį 
nukaldintą brolelių, 
o marškinėlius — 
ploniausių drobelių. 
Ir bėgsiu prie marių 
be kelio, 
takelio!

(Bus daugiau)
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SPORTAS ADELAIDĖJE
Paskutiniai žiemos krepšinio 

turnyro rungtynes turėjo Vyties 
jauniai. Jie žaidė pusfinalius su 
United Church komanda, šį kartą 
laimė nusisuko nuo mūsų jaunių 
— teko pralaimėti. Pralaimėta ne 
dėl stokos pastangų, bet dėl neiš
vystyto greito žaidimo pirmame 
puslaikyje ir kartais vėloko gynė
jų grįžimo. Pirmas puslaikis pra
laimėtas 9-14.

Antrame puslaikyje laimėjimas 
buvo pasiekiamas ranka, bet visgi 
išsprūdo. Būtų užtekę įmesti nors 
gautų baudų, ir laimėjimas bū
tų atitekęs mums. Per šias le
miamas rungtynes baudos mėtytos 
labai blogai. Galbūt tai galima 
pateisinti nervine įtampa, stipriai 
veikusia žaidėjus, mėginančius lai
mėti'pusfinalius. Pralaimėta trijų 
taškų skirtumu, būtent 23-26. 
Taškus pelnė: A. Jaunutis 10, A. 
Pauliukevičius 4, P. Arlauskas 3 
ir A. Skiparis, R. Beinoravičius 
su J. Vachiani po 2.

Jaunių užimta trečia vieta rei
kia būti patenkintiems, nors prie 
trupučio laimės galima buvo kovo
ti ir dėl čempijonų vardo.

TINKLINIS
Vyrų komanda, dalyvavusi žie

mos tinklinio turnyre, atsiekė ant
rą vietą ir žaidė su estų Estonia 
komanda. Finalai pralaimėti 0-2. 
Prieš puikų puolimą turinčius es
tus mūsiškiai tik pradžioje pajė
gė šiek tiek sėkmingai priešintis. 
Pirmame sete netgi pirmauta 6-2. 
Priešininkui vėliau įstojus į vė
žes mūsiškiai pabiro ir pralaimė
jo 8-15 ir antrą setą net 4-15.

Vyties komandai trūko smūgiuo 
tojų ir taip pat stiprių padavi
mų. Prieš finalus susižeidė koman

dos žaidėjas E. Pyragius, kas taip 
pat nusilpnino ir taip nestiprią 
komandą. Komandai norint progre 
suoti būtinai reikalingi nauji, 
jauni žaidėjai.

SPORTO ŠVENTĖ
Oficialioji sporto šventė bus ati

daryta 27 gruodžio. Rungtynės bus 
pradėtos jau 26 d. gruodžio. Gee
longo Klubui sutikus atvykti anks 
čiau bus su jais sužaistos rung
tynės, kad palengvinus šiaip labai 
perkrautą programą.

B.N.

KOVO KLUBE
KOVAS — BARBARIANS II 

31 — 23
Kovietės merginos, laimėjusios 

šias varžybas, pateko į turnyro 
finalą. Labai gerai sužaidė ko
mandos kapitonė Snaigė Motiejū
naitė ir Marija Atkinson. Mari
jai ypatingai gerai sekėsi mėtyti 
baudas.

Komandą sudarė ir taškus lai
mėjo: M. Atkinson 10, S. Motie
jūnaitė 9, G. Meškauskaitė 5, L. 
čelkytė 4, A. Jamieson 3 ir I. 
Kviecinskienė 0.

KOVIETĖ AUSTRALŲ 
SPAUDOJE

Praėjusią savaitę Sydnėjaus 
dienraštis Daily Mirror buvo pa
skelbęs didelę nuotrauką mūsų 
klubo krepšininkės Annos Jamie
son ir ilgą aprašymą. Anna dir
ba kaip mokytoja ir vakarais dar 
studijuoja. Yra labai pamėgusi 
lietuvius ir jau kiek pramokusi 
lietuviškai. Už mūsų klubą žai
džia jau kelinti metai, taip pat 
yra NSW moterų krepšinio rink-

VILNIAUS ŽALGIRIO KE
TURVIETĖ — Europos čempionė. 
Irklavimo pirmenybės įvyko Pran
cūzijoje ir Žalgirio valtyje starta
vo: Z. Jukna, A. Bagdonavičius, 
V. Sterlikas ir J. Jagelavičius.

STASYS ŠAPARNIS pasaulio 
šiuolaikinės penkiakovės pirmeny
bėse Švedijoje užėmė antrą vietą 
ir tuo pačiu iškovojo sidabro me
dalį. Švedų spauda pavadino jį 
“tikruoju čemponu”, nes V. šapar- 
nis nepatikrinęs sugedusio pisto
leto prarado brangius taškus. 
Laikraštis “Svenska Dagbladet” 
rašė: “Mes V. šaparnį laikome fa
voritu olimpinėse žaidynėse Mek
sikoje”.

MODESTAS PAULAUSKAS, 
iškilusis Žalgirio krepšininkas dar 
kartą apsivainikavo Europos čem
pionų titulu. Europos krepšinio 
pirmenybės įvyko Suomijoje ir fi
nalinėse rungtynėse Sov. Sąjunga 
įveikė Čekoslovakiją 89:75.

N.S.W. VYRŲ krepšinio rinkti
nė iškovojo Australijos čempijonų 
titulą įveikus Vak. Australiją 
88:50. Pirmenybės įvyko Perthe ir 
N.S.W. nuo 1949 m. pirmą kartą 
išėjo laimėtoja.

R.S.

N.S.W. LAIMĖJO 
PIRMENYBES

Ištisą savaitę Sydnejuje varžė
si geriausios Australijos moterų 
krepšinio komandos dėl Austra
lijos moterų krepšinio čempijonių 
titulo ir dėl pereinamosios tau
rės. Finale NSW lengvai nugalė
jo Pietų Australiją 50-35 santy
kiu. Pirmame puslaikyje Pietų 
Australijos moterys vietiniams 
žiūrovams, kurių buvo pilnas sta
dionas, sukėlė daug susirūpini

tinės žaidėja. Australų laikraštis 
pažymėjo, kad Anna žaidžia už 
“Kovo” sporto klubą.

Matas

Sporto naujienos
mo. Vienu momentu rezultatas 
jų naudai buvo net penkių taškų 
skirtumu. Baigiantis pirmajam 
puslaikiui NSW moterys užvaldė 
aikštę ir pirmumą išlaikė iki 
rungtynių pabaigos.

Trečioji vieta teko Victorijos 
komandai kuri nugalėjo Queens
land 50-34.

KAS VYKO J LIETUVĄ
Mūsų spaudoje teko skaityti, 

kad šių metų rugpiūčio mėnesyje 
Lietuvoje lankėsi Amerikos lietu
vių vyrų krepšininkų grupė, kuri 
sužaidė keletą rungtynių Vilniu
je ir kituose Lietuvos miestuose. 
Grupę sudarė dešimt krepšininkų 
ir šeši palydovai: George Janky 
— Jurgis Jankauskas 1966 metais 
buvo išrinktas j JAV gimnazijos 

Amerikiečių erdvėlaivis “Surveyor — 3” ant mėnulio auto
matiniais prietaisais semia medžiagas tyrimams. Jis buvo nusodintas 
balandžio 19 d.

rinktinę. Lietuviškai nekalba. 
Aloyzas Razutis 21 m. amžiaus iš 
Los Angeles, JAV vakarų pak
raščio rinktinės narys. Pranas 
Miknaitis — buvęs geriausias žai
dėjas Čikagos universitete 1965 
metais. Antony Sapit — Saputa- 
vičius — patekęs į gimnazijų 
rinktinę 1966-67 metais. Lietuviš
kai nekalba. Walter Jensen — 
Valteris Jansenas — trečias iš 
dešimties nekalbąs lietuviškai. 
Pranas Miniotas. Antanas Jan
kauskas, 29 metų, buvęs Argen
tinos rinktinės žaidėjas, dabar 
apsigyvenęs JAV. Jonas Kaunas 
34 metų, ilgą laiką žaidęs krep
šinį ir futbolą šiaurės Amerikos 
lietuvių rinktinėse. Alfredas Ga- 
linaitis ir kanadietis Romas Gu
das, 26 metų.

Komandos treneriu buvo Ri
mantas Dirvonis 1959 m. šiaurės 
Amerikos lietuvių krpešinio rink
tinės kapitonas, su kuria buvo 
išvykęs į Pietų Ameriką. Pagal 
R. Dirvonį jo vadovaujama krep
šininkų grupė būtų buvusi dvi
dešimčia taškų stipresnė už tą, 
kuri lankėsi Australijoje, jei jam 
būtų pavykę surasti dar nors po
rą gerų žaidėjų. V.A.

APIE BARZDAS
Apskaičiuojama, kad žmogus 

per gyvenimą praleidiža šešis mė
nesius besiskusdamas barzdą. Ly
giai skutimosi peiliukų kompani
jos apskaičiuoja, kad vidutiniškai 
žmogus nuskuta virš dviejų kva
dratinių mylių ploto sudėjus kas
dien nuskutamą veido plotą.

Yra ir įdomių keistenybių są
ryšyje su barzda. Štai prieš du 
šimtus metų Rusijos imperatorius 
Petras Didysis net buvo bandęs 
apdėti mokesčiais barzduočius — 
skuskis arba mokėk už barzdą 
mokestį.

Barzdos skutimasis irgi turi sa
vo istoriją. Anksčiau vartojami 
skustuvai ilgainiui pasirodė pavo
jingi, nes dažnai ne vienam tekda
vo besiskutant net pasipiauti. Af
rikoje yra vietų, kur vietoj skus
tuvo barzdai nuskusti naudojama 
įkaitinta geležis, kurią atsargiai 
glaudžiant prie veido barzda nu
deginama. 'Seniausias skutimosi 
metodas laikomas, kada barzdos 
būdavo išpešiojamos plaukelis po 
plaukelį. Net ir dabar šis meto
das praktikuojamas kaikuriose 
Kinijos ir Burmos srityse.

Seniau barzdos turėjo ir nei
giamų savybių. Karo metais bar
zdotus priešas lengviau (nugala
bindavo, nes buvo už ko sugrieb
ti norint perplauti priešo gerklę. 
Šitai pastebėjo ir senovėje Alek
sandras Didysis. Po to, kai jis 
savo kariams įsakė prieš kautynes 
barzdas nusiskusti, žuvusiųjų 
nuostoliai pusiau sumažėjo.

Įrodyta, kad barzdos karštame 
klimate greičiau želia, negu šalta
me.
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KALĖDINIAI SIUNTINIAI 1967 M.
Pradžiuginti ir paremti savo artimuosius Lietuvoje ar

tėjančių Švenčių proga kiekvienas galime lengvai tai padaryti 
pasinaudojant BALTIC STORES patarnavimu ir pasiunčiant 
jiems dovanų siuntinėlį.

Siuntėjas gali pats sudaryti savo pageidaujamą siuntinu
ką iš Baltic Stores kainoraščio arba užsakyti jam patinkamą 
jau paruošta siuntinį, kurie yra labai praktiški ir ten laukiami.

MISRUS SIUNTINYS 1967.
31 jardo vilnonės angliškos kostiuminės medžiagos, 

3 jardai vilnonės medžiagos moteriškam kostiumui, 2 vyriški 
nailoniniai marškiniai, arba 2 bliuskutės, 1 vyriškas arba mo
teriškas geros rūšies megstukas, 1 vilnonė gėlėta skarelė, 
2 p. vyriškų arba moteriškų vilnonių arba nailoninių kojinių, 
1 itališkas nailoninis vyriškas arba moteriškas lietpaltis, 1 sv. 
saldainių ir 20 cigarečių.

$ 88.00 (Austr.)

MAISTO SIUNTINYS 1967
3 sv. taukų, i sv. arbatos, i sv. geriamo šokolado, 

i sv. kakavos, 2 sv. ryžių, 5 sv. geriausios rūšies miltų, 1 dė
žutė nescafe, 1 sv. saldainių, 1 sv. ryžių, 1 sv. cukraus, J sv. 
pipirų, i sv. lauro lapų.

$ 25.00 (Austr.)
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MELBOURNO LIET. KLUBO

MOTERIŠKAS SIUNTINYS 1967
3 jardai vilnonės paltui medžiagos, 3 jardai vilnonės suk

nelei medžiagos, 1 geros rūšies megstukas, 2 p. nailono arba 
vilnonių kojinių, 1 vilnonė gėlėta skarelė, 1 p. odinių pirš
tinių, 1 sv. maišytų saldainių.

$ 62.00 (Austr.)

P-3. Vilnonė labai gera medžiaga dviem paltam, 3i 
jardo vilnonės vyriškam arba moteriškam kostiumui medžia
gos.

$ 62.00 (Austr.)
Labai praktiški dalykai kuriuos galima dadėti į bet kurį 

siuntinį išskyrus maisto. Itališki nailoniniai lietpalčiai, $9.00, 
šveicariški 17 akmenų laikrodžiai, $23.00, vilnonės gėlėtos 
skarelės $3.75, ilgo grojimo įvairios plokštelės.

Baltic Stores Ltd
(Z. JURAS) *

421 HACKNEY RD., LONDON, E. 2. į

ENGLAND. Telef. SHO 8734.
Greitas ir garantuotas siuntinių pristatymas. *

ATSTOVAI: $
fi 

H. PETRAUSKAS, 25 Prior Rd., Noble Pk., Melbourne, Vic. > 
Tel. 546 3416. >
ST. RECIUGA, 58 Wehl Str., Mount Gambier, S-A.

K. STANKŪNAS, 5 Markwell Str., Bowen Hills, Q.

— Blogos naujienos, atėjęs pas tos.
mane susirūpinusiu veidu aukš- Skubiai renkasi į salę iš visų 
taitis prietelius pradėjo pasakoti. Melbourno užkampių lietuviai ir 
Na kas jau dabar tokio blogo? iš susirūpinusių veidų matosi, kad 
klausiu jo? Gi namai griūva; to- jie nori namus remti. Pilna mažo- 
liau sako jis. Kur, kokie namai? ji salė ir jau vietų trūksta. Na, 
jau ir aš susiįdomavęs pradėjau ir pradedam mes tuos savus na- 
jį toliau klausinėti. Na, tai dar mus remti... bonkomis. Dar į sa- 
negirdėjai, mūsų klubo namai kaip lę ateina kažkokia ambicinga po- 
tai netvarkoje ir reikia juos tuo- niutė su savo draugais ir piktai 
jau remti. Jei taip iš tikrųjų, tai pradeda bambėti, kad štai esame 
jau čia reikalas rimtas. Reikia vyk 8 žmonės ir neturime kur susės
ti ir žiūrėti kas ten darosi. ti. Ta poniutė nepatenkinta urz-

Pasigauname taxsi ir skubiai ^°Bau i* nor* stumti šalin ank- 
spalio 14 d. vykstame į lietuvių sčiau įsėdusius. Visą reikalą tuo- 
namus. Savos mašinos nėra. Kur Jaus sutvarko veikli klubo valdy
čiu viengungis gali įsigyti savo bos narė kaimynė p. L. Balčiū- 
mašiną, kada jam visus ir visur nienė: “Klausyk, sako ji tai nepa
tenka remti. Pasiekiam Nr. 50 Er- tenkintai poniutei: pati matai, kad 
rol st. Nieko baisaus iš lauko ne- salė maža- Aukoki PiniCT \r tu°- 
simato. Metalinių raidžių užrašas iaus sa’® bus Pradėta didinti. Pro- 
“Lithuanian House” nuvalytas ir iektas Padarytas salės praplėtimui, 
net iš tolo blizga. Dodeli nauji lan tik reikia PiniCT= kuo daugiau au' 
gai. Puikesni negu grafo Tiške- kuosi- tuo greičiau bus didesnė 
vičiaus rūmuose Palangos parke. ’r Pu'kesn® salė . Pavėlavusi po- 
Ten buvo mediniai, o jau čia me- “ut? nusiramina, sėdasi prie ats- 
taliniai rėmai. Na, verandos sto- k’ra* pristatamo stalo ir jau ne- 
gas palinkęs žemyn, bet mano nuo urz*ia- Bet ar P kiek daugiau au- 
mone dar čia nereikia remti. DarXjkavo salės Praplėtimui, to nepasi

RŪPESNIAI
mus net iki pusiaunakčio. Buvo 
matyti, kad nemažai ir tokių "rė
mėjų” jau buvo reikalingi para
mos, sunkiai laikėsi ant kojų. Bet 
kaip ir visada savuose namuose - 
pabaiga gerai, linksmai. Bet ar 
iš tokių rėmimų lietuvių namams 
didelė nauda, tai jau čiai kitas 
klausimas ?

Parvykęs jau j savo namus ant 
rytojaus paimu aspirino skaudan
čiai ir sunkiai galvai nuramtinti ir 
galvoju: Ar mes teisingai rėmėm 
vakar savo namus? Ar daug bus 
lietuvių klubui naudos už ten pa

liktas ir parduotas po tokių "rė
mimų” tuščias bonkas? Ar ne di
desnė būtų klubui nauda, kad mes 
vietoje ten išleidę pinigus įvairiam 
“būzui” — būtume tiesioginiai tą 
sumą paaukoję salės praplėtimui?

Paliktomis tuščiomis bonkomis 
mes salės tikrai nepraplėsime. Lai
kas ir mums susiprasti ir atlik
ti tautinę pareigą garbingai. Visi 
matome, kad tie namai mums rei
kalingi. Tai vieta, kur visi lietu
viai gali laisvai jaustis taip, kaip 
savo namuose. Prisidėkime kiek 
didesne suma prie namų praplėti
mo ir pagrąžinimo, tada visiems 
bus vietos užtektinai.

P. Viengungis

VERTIMAI IR VERTĖJAI

gali ir tokia veranda laikytis ke
liolika metų iki visai nugrius. Ei
name į vidų. Naujas didelis pa
veikslas - plakatas su užrašu: 
“Nebūk svečias šiuose namuose — 
būk šeimininkas, būk klubo na
rys”. Jau toliau nežengiant į na
mus norėčiau patarti Melb, Lie
tuvių Klubo Valdybai: Tą paveiks
lą - plakatą įdėkite j rėmus ir po 
stiklu. Palikite jį visam laikui ten 
kur dabar yra. Toliau salėje vėl 
kitas plakatas: “Parodyk meilę lie 
tuvių namams, prisidėk darbu”. 
Dar vienas plakatas: “Parodyk lie
tuvišką išmintį - prisidėk namų 
užbaigimui”. Tie paveikslai - pla
katai, tai darbas jaunos meninin
kės p. B.Popeliučkaitės. Padėka 
jai už tokį darbą. P. B. Popeliuč- 
kaitės darbas ne tik papuošia sa
lę, bet primena mums ir tą parei
gą, ką mes pamirštame ir ką mes 
turime savo namams atlikti.

Sėdame prie stalų. Naujos gra
žios kėdės. Pakilnoju vieną - leng
va. Kokiam netikėtam užpuolimui 
gynybai panaudoti jos negalima, 
per lengva. Bet tos kėdės minkš-

sekė sužinoti.
Išeina į salę Melb. Lietuvių Klu

bo pirmininkas p. Jokubauskas ir 
praneša susirinkusiems, kad skel
biamas lėšų telkimo vajus salės 
praplėtimui ir iš visų tautiečių lau 
kiama paramos ir pritarimo tam 
tikslui. Kaip ir visur pirmas, su 
savo auka tuojaus pasirodė p. A. 
Bikulčius paaukodamas 100 dole
rių. Po jo atsirado ir daug dau- 
gia duosnių tautiečių kurie nesi
gailėjo aukoti didesnę ar mažesnę 
sumą dolerių namų paramai.

Pasirodo, salėje ir Melbourno 
Rūtelės. Palinksmina jos susirin
kusius savo linksmomis dainomis 
už tai gaudamos daug plojimų iš 
jau gerokai išsismaginusių tautie
čių.

Tenka apgailestauti, kad tos vi
sų mėgiamos Rūtelės šiuo tarpu 
gerokai nukentėjusios. Kaž koks 
išdykęs bernelis aplaužė tą taip 
puikią grupę ir jos dabar negau
sios. Bet reikia tikėtis, kad dabar 
sulaukus pavasario jos vėl atsi
gaus ir išbujos.

Na ir taip mes rėnaėm savus na-

Antrąją rugsėjo mėnesio pusę 
Lietuvoje lankėsi dr. Hermanas 
Budezingas, Donelaičio “Metų" ver 
tėjas į vokiečių kalbą. Iš Vakarų 
Vokietijos atvykęs svečias buvo 
gražiai pagerbtas universiteto ir 
lituanistikos instituto pareigūnų, 
kurie šį vertimą uoliai garsina, 
kadangi yra prie to darbo kiek 
prisidėję (K. Korsako pavedimu, 
pažodinį vertimą parengė Eduar
das Astramskas).

Dr. H. Budezingas su Lietuva 
susipažino Pirmojo pasaulinio ka
ro metu. Lietuvoj tada buvęs kaip 
vokiečių kariuomenės kavaleristas 
ir susibičiuliavęs su Adutiškio apy 
linkių lietuviais. Tada pirmą kar
tą ir Vilnių matęs.

Nadas Rastenis, “Metų" vertė
jas į anglų kalbą, tuo pačiu metu 
buvo Amerikos kariuomenėje 
Prancūzijoje. Abu yra maždaug 
vienodo amžiaus. Abu yra taip pat 
išvertę ir A. Baranausko “Anykš
čių SUelf’.

Nado Rastenio vertimai Vilniaus 
lituanistams irgi yra žinomi, kai- 
kurie juos yra ir matę bei gra
žiai įvertinę, tačiau viešai apie 
juos mažai prasitaria. Gal ir to
dėl, kad Budezingas atvyko į Vil
nių, o N. Rastenio darbo pager
bimas vyksta (spalio 15) Balti- 
morėj... Ir gal todėl, kad prie 
Budezingo darbo K. Korsakas ir 
kiti turėjo progos prisidėti, nes 
Budezingast tik vidutiniškai mo
ka lietuviškai (todėl jam reikėjo

tikslaus pažodinio “Metų" vertimo 
j vokiečių kalbą), o N. Rasteniui 
tos pagalbos, suprantama, nerei
kėjo, darbas atliktas be “tarybi
nės santvarkos nuopelnų”...

(ELTA)

SUNKUS GYVENIMAS
— Vyro gyvenimas tikrai nepavy
dėtinas, — tarė giliai atsidusęs 
60 metų amžiaus vyras.

— Kodėl? — paklausė žmona.
— Todėl, kad pirmuosius 20 me

tų motina klausinėja, kur eini, 
ką darai ir t.t., o paskui per 40 
metų žmona klausinėja, kur eini, 
ką veiki, o likusius metus giminės 
klausinėja, ar jau parašytas tes
tamentas.

TAIP KINIEČIAI SAKO...
— Kai kalnuose nėra tigro, tai 

ir beždžionė — žvėrių karalius.
— Jei nėra proto, tai akys ta

rytum skylės sienoje.
— Jeigu rytą pasodinai medį, 

negalvok, kad vidudienį jis jau 
teiks pavėsį.

—Šuo, visą gyvenimą pririštas 
grandine, nemdžioklei netinka.

— Ugnies į popierių nesuvy
niosi...

Atskleisdamas Mūsų Pa
stogę pagalvok, ar apmo
kėta jos prenumerata!
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I MUSU PASTOGES

j SPAUDOS BALIUS
LAPKRIČIO 11 D SYDNEY TOWN HALL!

5 Apsirūpinkite bilietais iš anksto sudarydami savas grupes prie staliukų. 
Vietas skirsto V. KAZOKAS (tel. 70 '

8395)
ĮTINA:

S. Narušis, 36 Berrille Rd., Beverley Hills, tel. 53 5455
E. Kolakauskas, 32 Cornwall Rd., Auburn, tel. 649 9379
V. Skrinska, 7 Lemnos St., Homebush
V. Patašius, 55 Riverview Rd., Earlwood, tel. 55 4640
V. Jaras, 10 Thomas St., Merrylands, tel. 637 4613
P. Pullinen, 3 Castle Howard Rd., Cheltenham, tel. 86 8180
K. Kavaliauskas, 196 Gibson Ave., Padstow, tel. 77 5262
J. P. Kedys, 93 A Argyle St., Parramatta, tel. 635 9787
S. Zablockienė, Spaudos Kioskas prie bažnyčios Lidcombe
P. Alekna, Sydney Liet. Klubas, 39 Church St., Lidcombe, 

tel. 649 8879
M. Petronis, 152 Liverpool Rd., Enfield, tel. 747 5727
S. Žukas, 13 George St., Lambton, N.S.W.
A. Alyta, 13 Archibald St., Lyneham, A.C.T.
M. Gailiūnas, 5 Fowler St., Bulli, N.S.W.

— tai iškilmingiausias parengimas ir pats šauniausias balius vi-

asmeniui. Nedirbantiems studentams ir pensininkams — $ 2.00.
į Baliaus pradžia 7 vai. vak., pabaiga — 2 vai. ryto.
J; Rengėjas — ALB Kraito Valdyba

LIETUVIAI AUSTRALIJOJE

Prane
MENININKAI REMIA 

MŪSŲ PASTOGĘ
Kaip tradicija jau kelinti me

tai, kaip Sydnejaus lietuviai me
nininkai Mūsų Pastogės Spaudos 
Baliaus proga padovanoja po ver
tingą kūrinį, kurie baliaus metu 
leidžiami loterijon, ir taip laimin
gas spaudos baliaus svečias už 
keliasdešimt centų gali laimėti 
didelės vertės meno kūrinį, kuris 
rinkoje kainuotų keliasdešimt ar 
net kelis šimtus dolerių.

šiais metais Spaudos Baliaus 
loterijai po kūrinį dovanoja šie 
mūsų dailininkai: EVA KUBBOS, 
HENRIKAS ŠALKAUSKAS ir 
LEONAS URBONAS.

Šių dailininkų skaitančiai vi
suomenei nereikia net pristatyti 
— jie yra jau ne nuo šiandie pa
garsėję ne tik Australijoje, bet ir 
toli už Australijos ribų. Tikėkime, 
neatsirastų nė vieno, kas nesidi- 
džiuotų turėdamas vieno iš minė
tų dailininkų originalų paveikslą 
savo namuose. O galimybė tokį 
kūrinį turėti yra kiekvienam, kas 
tik dalyvaus ateinantį šeštadienį 
Mūsų Pastogės Spaudos Baliuje, 
įvykstančiame puošnioje ir erd
vioje salėje — Sydney Town 
Hall! Kiekvienas mielai laukia
mas ir kiekvienam užtikrintai bus 
gera ir patogi vieta.

VISUOTINIS A.L.B nės
Sydnejaus Apylinkės 

susirinkimas
įvyks lapkričio 19 d. (sekmadie

nį) 3 vai. p.p. Dainavos salėje, 
Bankstowne šia darbotvarke:

1. Susirinkimo atidarymas.
2. Prezidiumo ir mandatų ko

misijos kvietimas.
3. Sydnėjaus ir Bankstowno a- 

pylinkių p(irminink>ų pranešimai.
4. Kontrolės Komisijų pranešimai.
5. Garbės Teismo pranešimas.

6. Pranešimas dėl įvykusių ne
susipratimų su Mūsų Pastogės re
dakcija.

7. Diskusijos dėl pranešimų.
8. Apylinkių veiklos priėmimas.
9. Jungtinės Sydnėjaus Apylin

kės valdybos, kotrolės komisijos 
ir garbės teismo rinkimai.

10. Klausimai ir sumanymai.
11. Susirinkimo uždarymas.
Sydnėjaus ir Bankstowno apy

linkių valdybos, baigdamos savo 
darbą, tiki, kad į šį svarbų susi
vienijimo susirinkimą atvyks vi
sos Sydnėjaus ribose gyvenančios 
tautietės ir tautiečiai nežiūrint į 
tai, ar jie prieš tai aktyviai ar 
pasyviai reiškėsi mūsų benruome- 
ninėj veikloj.

Po susirinkimo bus draugiškas 
pasivaišinimas: alutis, žirniai ir

vičiaus rinktinėje ir kiti lietuvių 
daliniuose buvusieji kariai iš ru
sų okupacijos išsilaisvinimo, suki
lėliai partizanai, Lietuvos šaulių 
Sąjungos nariai, Australijos ka
riuomenėje tarnavęs lietuvių jau
nimas ir visi Sydnėjuje ir arti
mesnėse apylinkėse gyvenantieji 
tautiečiai.

Visus svečius maloniai prašome 
nesivėluoti, nes programą pradė
sime punktualiai.

Programoje:
1. Minėjimo atidarymas ir gar

bės prezidiumo kvietimas.
2. Šventei pritaikinta paskaita.
3. Deklamacijos.
4. Duetas.
5. “Dainos” vyrų choras, ir ofi

cialios dalies pabaigoje Tautos 
Himnas.

Po oficialios dalies pasilinksmi
nimas. Gros gera muzika, bufete 
šalti gėrimai ir skanūs užkan-< 
džiai.

Šventės rengimo išlaidoms pa
dengti svečiai prie įėjimo auko
ja.
L.V.S-gos "Ramovės" Sydnėjaus 

Skyriaus Valdyba

SKAITYTOJAMS
Artinasi metų pabaiga ir kiek

vienas turėtų susirūpinti, kokie 
jo reikalai su spauda: ar apmo
kėta prenumerata už šiuos metus 
ir ar pratęsta ateinantiems me
tams. Tai yra visiems labai svar-

MELBOURNE
IEŠMYNĖ LITUANICOJE

Kaip jau buvo skelbta, lapkri
čio 25 d. numatytoji iešmynė Li- 
tuanicos sodyboje dėl eilės priežas
čių atkeliama į lapkričio 11 d. 
Kaip rengėjai — Melb. Lietuvių 
Brolija — informuoja, iešmynės 
pradžia ir pabaiga nenustatyta: 
priklausys nuo oro, ir asmeninių 
nuotaikų. Ir vėl bus autobusas, ku
ris veš pensininkus veltui, o ki
tiems teks mokėti į abu galus tik 
du dolerius. Norintieji pasinaudo
ti autobusu prašomi registruotis 
iš anksto pas šiuos Brolijos as
menis: p.p. Mieldažį (tel. 317 7289) 
Mikailą (tel. 211 4779), Zabielą

valdybą bei kitus bendruomenės 
organus. Naujoji Valdyba pasis
kirstė pareigomis: Liudas Sima- 
nauskas — pirmininkas (buv. pir
mininku ir sekretorium pereitoje 
kadencijoje), Mindaugas Kožikas 
— irgi iš praeitos kadencijos iždi
ninkas ir Benas Beržanskas — nau 
jas valdybos narys kultūros rei
kalams.

L. SIMANAUSKAS jau seniai 
sumušęs rekordus ilgo karaliavi
mo Hobarte ir tik po ilgo prašy
mo sutiko dar vienerius metus iš
būti apylinkės vadovybėje. Atei
nantieji metai ypatingai pareika
laus daug energijos, nes tai mūsų 
valstybės nepriklausomybės atsta
tymo jubiliejiniai metai. Kiek teko 
nugirsti, jau tam jubiliejui pra

dėta ruoštis ir užprašyta svečių 
iš Adelaidės ir Melbourno.

Tasmanijos padarytos gaisrų 
žaizdos dar vis pastebimos. Miš
kai dar tebejuoduoja. Tautietis J. 
Žukauskas dar tebegyvena barake 
lyja, tačiau jau namas kyla ir 
tikimasi Naujiems Metams pereis 
į tinkamą pastogę.

Pernai prasidėjusi sausra neat
leidžia — gero lietaus kaip nėra 
taip ir nėra, ypač tose srityse, kur 
yra didžiulės elektros stočių hi
droelektrinės užtvankos. Tvenki
niai išdžiūvo, vandens nėra turbi
noms sukti, trūksta elektros. Jau 
prasidėjo elektros srovės naudoji
mo suvaržymai.

PAMALDOS EVANGELIKAMS 
SYDNĖJUJE

Sekmadienį, lapkričio 12 d., 
tuoj po vokiškų pamaldų, 12 vai. 
30 min., nuolatinėje pamaldų vie
toje, vokiečių evangelikų šventyk
loje Goulburne st., įvyks pamal
dos lietuviams evangelikams.

Sydnėjaus apylinkėse gyvenan
tieji lietuviai evangelikai kviečia
mi dalyvauti.

Ačiū visiems lietuviams, daly
vavusiems bendrose visų tautybių 
Reformacijos Šventės pamaldose.

Para/rijos Taryba.

kt.
Sydnėjaus ir Bankstowno 

apylinkių Valdybos

KARIUOMENĖS ŠVENTAS 
MINĖJIMAS SYDNĖJUJE
Lietuvos kariuomenės šventės 

minėjime, kuris įvyks lapkričio 
25 d., šeštadienį, 7 vai. vak. 'Dai
navos” salėje Bankstowne, kvie
čiami visi reguliarioje Lietuvos 
kariuomenėje tarnavusieji, Plecha

(tel. 314 6628).
Autobusas sustos Hyde ir Tal- 

bos sankryžoje prie Footscray 
gelž. stoties. 12.30 vai., o 13.00 vai. 
išvyks nuo Lietuvių Namų.

Svečius maistu aprūpins Soc. 
Globos Mot. Draugija, o ištrošku- 
siems patarnaus netoliese esąs ba
ras. Tai puiki proga ištrūkti iš 
miesto ir maloniai laiką praleisti 
gamtoje.

HOBART
NAUJA BENDRUOMENĖS 

VALDYBA
Rugsėjo mėn. po Tautos Šven

tės minėjimo Hobarte bendruome
nės susirinkimas išrinko naują

VIEŠAS PAKLAUSIMAS
Neseniai Mūsų Pastogėje buvo 

paskelbta pereitų metų Meno Die
noms Rengti Sydnėjuje Komiteto 
apyskaita — Krašto Kontrolės 
Komisijos patikrinimo aktas. Ste
bėtina, kad tame akte nieko nemi
nima apie Naujų Metų sutikimo 
balių, kuris buvo surengtas Police 
Boys Club salėje Newtowne; balių 
pravedė Sydnėjaus sporto klubas 
Kovas, o adminstratorium buvo 
paprašytas pabūti to klubo pirmi
ninkas p. V. Augustinavičius, 
Meno Dienoms Rengti Sydnėjuje 
Komiteto narys.

Iš minėto Komiteto nutarimų ži
noma, kad pramačius, jog visų 
svečių nebus įmanoma sutalpinti

DARBAS BAIGTAS!

vienoje — Sydney Town Hall — 
salėje, buvo nutarta, pavesti spor
to Klubui Kovui organizuoti to 
paties Naujų Metų sutikimo ba
liaus dalį kitose aukščiau minė
tose patalpose. Su šituo pasiūly
mu “Kovo” klubo atstovai Meno 
Dienų Rengimo Komitete mielai 
sutiko ir apsiėmė to baliaus da
lį suorganizuoti ir pravesti sporti
ninkams ir jaunimui. Tačiau čia 
nereikia suprasti, kad tai buvo 
du skirtingi Naujų Metų sutikimo 
baliai; pagal Komiteto protoko
lus Naujų Metų sutikimo Balius 
buvo rengiamas vienas tik dviejo
se skirtingose patalpose, todėl ir 
atskaitomybė turėjo eiti per bend
ras Meno Dienoms Rengti Komite
to knygas ir šio Newtowne baliaus 
padalinio visą atskaitomybę turė
jo kontroliuoti tas pats kontrolės

KUKA
Viename Sydnėjaus australiška

me laikraštyje užtiktas neseniai 
toks lietuviams įdomus skelbimas 
(cituoju originale): SEEKING A 
LITHUANIAN The N.S.W. Je
wish Board Deputies is looking 
for a jewish person who can read 
Lithuanian. The person is needed 
by the Board’s Public Relations

noms Rengti Komitetas paskelbė 
viešą atskaitomybę, patikrintą 
Krašto Kontrolės Komisijos, iš
skaičiuojant iki paskutinio cento 
iš kiekvieno parengimo, bet apie 
antrą Naujų Metų sutikimo ba
liaus pusę, kuri to paties Komiteto 
buvo pravesta Newtowne, neužsi
minta nė žodžiu, tarsi tokio baliaus 
iš viso nebūtų buvę. Kaip šitokį 
reikalą suprasti f Gal galėtų šiuo 
reikalu pasisakyti Sporto Klubas 
Kovas, Meno Dienoms Rengti Ko
mitetas ar pati Krašto Kontrolės 
Komisija, kuriai iš Komiteto po
sėdžių protokolų turėjo būti šis 
dalykas aiškus ir tuo remiantis ne

Committee which scrutinises for
eign-language publications for an
ti-Semitic writings. It is also re
quired that the person can trans
late in the language”.

Keista, kad vaikščiojama aplin
kiniais keliais aplenkiant tiesiogi
nius: lietuviai visados žydams ro
dė palankumo ir gerais, ir pik
tais laikais; manau ir dabar atsi
rastų ne vienas, kuris savanoriš
kai stotų į talką išaiškinti žydų 
priešus. Geriau jau tuo reikalu 
būtų pasiskelbę Mūsų Pastogėje!

Ateinantį šeštadienį Spaudos Ba 
liuje dalyvaus ir viešnia iš Los 
Angeles — Žibutė Stroputė, kuri 
jau ilgesnis laikas kaip vieši Aus
tralijoje. Žmonės kalba, kad ji jau 
susižadėjusi su Dr. G. Kišonu ir 
per Velykas numatomos šaunios 
vestuvės.

BANDYMUI SUJUNGTI 
BANKSTOWNO IR SYDNĖJA1 

LIET. KLUBUS 
PASITARIMŲ KOMISIJOS 

PRANEŠIMAS
Š.m. birželio 5 d. Mūsų Pasto

gės No 943 tilpo šios Komisijos 
pranešimas sąryšyje su vestais 
pasitarimais tarp Bankstowno ir 
Sydnėjaus Liet Klubų. Tuo metu 
buvo laukiama konkretaus pasiū
lymo iš Sydnėjaus Liet. Klutbo 
Valdybos, kuri buvo pažadėjusi 
bendrame abiejų Klubų Valdybų 
posėdyje š.m. gegužės 5 d.

Šiandieną padėtis nėra pasikei
tus. Keletą kartų buvo asmeniškai 
bei raštu kreiptasi j Sydnėjaus 
Liet. Klubo Valdybos Pirmininką 
bei narius. Š.m. rugpiūčio 28 d. 
telefoniniame pasikalbėjime Syd
nėjaus Liet. Klubo Pirmininkas 
pareiškė, kad

1. Sydnėjaus Liet. Klubo projek 
to paruošimas dėl susijungimo a- 
biejų Sydnėjaus ribose esančių 
Klubų šiuo metu nėra įmanomas 
dėl laiko stokos. Šiuo metu jie yra 
tiek užsiėmę, kad nežino, kada ga
lės šį projektą paruošti.

2. Projekto paruošimo klausimas

buvo keltas Sydnėjaus Liet Klu
bo Valdybos posėdyje, bet Val
dyba rado, kad šis reikalas nėra 
skubus.

3. Be to, anksčiau toks susijun
gimas buvo aktualus, bet šiuo me
tu reikalams pasikeitus, Sydnėjaus 
Liet. Klubo nariams susijungimas 
nėra visai įdomus.

4. Pirmininko asmenine nuomo
ne, vienintėlis kelias yra Banks
towno Liet. Klubo nariams įsi
jungti į Sydnėjaus Liet. Klubą.

Š.m. rugpiūčio 29 d. Komisija 
pasiuntė laišką Sydnėjaus Liet. 
Klubo Valdybai prasydama raštu 
išreikšti Valdybos nuomonę sąry
šyje su Pirmininko pareikštomis 
mintimis.

Atsakymas nei žodžiu nei raš
tu iki šiol nėra gautas.

Atsižvelgiant į šiuos įvykius su
sidaro sąlygos, kad Komisijos toli
mesnis egzistavimas yra bepras
mis.

Šia proga Komisija dėkoja už 
išreikštą pasitikėjimą ir parodytą 
norą bendradarbiauti.
1967 m- spalio 18 d.

V. Bernotas
R. Cibas, Jnr.
A. Dudaitis

organas ir viešai paskelbti visuo
menei. Stebėtinu būdu Meno Die-

galėjo to nepastebėti.
Susirūpinfs

PAS SKAUTUS
PAS SKAUTUS DARBAS VYKSTA

GERIAUSIA ŠVENČIŲ DOVANA —
ELEVEN LITHUANIAN ARTISTS IN AUSTRALIA

Kiekvienas tautietis turėtų šią reprezentacinę mūsų kūrybin
gų dailininkų knygą įsigyti ir ją rekomenduoti svetimtaučiui. Lei
dinio kaina — $5.00.

Reikalaukite pas kiekvieną knygų platintoją arba rašykite 
tiesiog leidėjui:

36 Berrille Rd., Beverly Hills, N.S.W.

Lietuvos Skautų Sąjunga š.m. 
lapkričio 1 d. žengia į 50-tuosius 
gyvenimo metus. Šiam jubiliejui 
atšvęsti viso pasaulio lietuviai 
skautai rengia iškilmingas suei
gas.

Sydnėjaus Aušros tuntas to
kią sueigą rengia lapkričio 12 d. 
Šventė prasideda iškilmingomis 
pamaldomis, kurias laikys Rajono 
dvasios vadovas s. kun. P. Butkus 
St. Joachimo bažnyčioje Lidcombe 
11.30 vai.

Po pietų 3 vai. “Dainavos” na
muose Bankstowne įvyks iškilmin
ga tunto sueiga, kurios metu ža
dama prisiminti Sąjungos įkūri
mą, jos atgaivinimą Australijoj, 
įžodžio pakartojimą ir užbaigti 
lauželiu.

Šventėje LSS Australijos Rajo
no vadiją atstovaus Seserijos va- 
deivė skautininke Danutė Čižaus- 
kienė (Melbourne).

Visuomenė maloniai kviečiama 
tiek iškilmingose pamaldose, tiek 
ir sueigoje gausingai dalyvauti ir 
moraliai paremti jaunąją tautos 
atžalą — skautus.

Tunt. inf.

ĮVYKDYTA REVIZIJA
Skautų revizijos komisija, su

sidedanti iš pirm. ps. V. Bukevi- 
čiaus ir narių s. E. Laurinaitie
nės ir p. S. Sankausko, rugpiū
čio 4 d. tikrino “Aušros” tunto 
ir Pėdsekio atskaitomybės knygas 
ir turtą. Knygos ir atskaitomybė 
vedama tvarkingai.

Kiekvieną savaitgalį darbas 
vyksta skautų stovyklavietėje. Jau 
išvalytas žemės plotas, parinktas 
statybai ir paruoštos betonuoti 
grindys.

Per palyginti trumpą laiką (iki 
stovyklos) norima pastatus už
baigti, todėl labai svarbu, kad ga
lintieji savo auka tuos darbus pa
remti, tai atliktų artimiausiu lai
ku. Medžiagų užpirkimas negali 
būti atidėtas, tad ir bus padary
ta tik tiek, kiek leis ištekliai.

Aukojo stovyklavietės pagerini
mui: Ąžuolas (slapyvardė) iš Syd
nėjaus $120.00, LSS Australijos 
R. vadija $20.00.

Po $10.00 S. Kapočius, V. Kar
pavičius ir A. Laukaitis. $5.00 V. 
Bukevičius. Po $2.00 S. Adickas, 
P. Avižius, B. Barkus, A. Berno
tas, A. Bučinskas, A.G. Dudaitis, 
E. Kapočius, A. Lelešius, S. Na
rušis, Dr. L. Petrauskas, V. Šli- 
teris, J. Daubaras ir šešios neiš
skaitomos pavardės.

Po $1.00 J. Abromas, G. Aug
lys, A. Baužė (papildomai), J. 
Bliokas, P. Burokas, P. Dailidė, J. 
Daniškevičius, S. Grybas, A. Ivins 
kis, J. Karpavičius, D. Karpavi- 
čienė, K. Kavaliauskas, V. Ko- 
ženiauskas, B. Malaitienė, V. Mi
niotas, A. Pauliukonienė, K. Pro
tas, P. Pullinen ir V. Šliogeris.

Visiems nuoširdus ačiū-
Skautų Tėvų K-tas

PATIKSLINIMAS
Spalio 16 d. Mūsų Pastogėje 

“Kiek aš sužinojau” skyrelyje bu
vo netiksliai painformuota apie 
Pertho savaitgalio mokyklą. Sa
vaitgalio mokykla Perthe buvo į- 
steigta kun. L. Kemėšio. Ši mo
kyklėlė veikė eilę metų su mažo
mis pertraukomis. Mokyklos vai
kučiai visuose lietuviškuose minė
jimuose išpildė programą. Pasku
tinis jų pasirodymas buvo šių me
tų vasano 16 d. minėjime. Pertiš- 
kiams nereikia steigti naujos mo
kyklos, o tik tegu veikusiųjų at
gaivina.

bus klausimas, į kurį dar prieš 
Kalėdas reiktų sau atsakyti tei
giamai.

Kalėdų švenčių metu mes vi
si mielai prisimename savo arti
muosius, bičiulius bei kaimynus. 
Ta proga ne tik pasveikiname, 
bet vienam kitam ir šventinę do
vanėlę įteikiame. Daugeliui dide
lis galvosūkis, kokią dovaną skir
ti tam ar kitam savo pičiuliui. Ta
čiau už vis pati geriausia dova
na yra neskaitančiam kaip Kalė
dinę dovaną užsakyti Mūsų Pas
togę. Kaip žinome, dar yra daug 
lietuvių Australijoje, kurie tikrai 
Mūsų Pastogės neskaito, gal dar 
ir tokių, kurie iš viso jos nėra 
matę. Kiekvienas sąmoningas 
bendruomenės narys šalia kitų 
bendruomeninių reikalų turėtų 
rimčiau pagalvoti ir apie savo 
bendruomenės laikraštį. Jis yra 
bendruomenės turtas ir auginti
nis: kiek mes kiekvienas prie jo 
gerovės prisidėsime, tiek jis tuo 
pačiu ir atsilygins. Šventės yra 
pati geriausia proga belankant 
arba susitinkant su seniai maty
tais bičiuliais ar artimaisiais pa
siteirauti, ar kartais jis neskaito 
Mūsų Pastogės. Jeigu ne, tai 
jausk bendruomeninę pareigą pa
kalbinti, kad užsisakytų, supažin
dink jį. Tai bus atliktas didelis 
patarnavimas ir bendruomenei, ir 
lietuviškai spaudai, ir lietuvybei. 
Žiūrėkime, kad neliktų Australi
joje nė vieno lietuvio, kuris ne
skaitytų Mūsų Pastogės.

Nepriklausydama jokiai politi
nei ar ideologinei srovei Mūsų 
Pastogė stengiasi patenkinti visus 
bendruomenės narius skaitytojus: 
ji yra įvairi, kaip kad ir bendruo
menė savo narių pažiūrom įvairi, 
ji yra žadintoja ir kovotoja už 
lietuvybę, ji yra informuotoja 
stengdamasi duoti originalių ra
šinių ir žinių, ko jokiame kitame 
laikrašty nerasi. Tad skaityk Mū
sų Pastogę, prenumeruok ją ir ap
mokėk už ją!

NOSU PASTOGĖ
BENDRUOMENES LAIKRAŠTIS 
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